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Abstrakt 

Tato diplomová práce je zaměřena na vytvoření Call centra na platformě Asterisk. Call 

centrum bude distribuovat jednotlivé hovory pomocí ACD na základě různých strategií obsazování 

agentů jako FIFO, round-robin či lineární vyhledávání. Dále jsou v práci popsány jednotlivé 

konfigurace standardních funkcí profesionálních Call center mezí které patří IVR, hlasová schránka, 

konference, nahrávání hovorů a monitorování agentů. Rovněž je zde popsáno vytvoření automatické 

spojovatelky, která se stará o bezobslužné směrování hovorů ve firmě. V závěru jsou zhodnoceny 

dosažené výsledky a porovnání zhotovených řešení. 
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Abstract 

This MA thesis is focused on the creation of a Call center operating on Asterisk platform. This 

Call center will distribute individual phone calls with the help of ACD on the basis of different 

strategies of choosing agents such as FIFO, round-robin or linear search. This thesis describes 

particular standard functions configurations of professional Call centers such as IVR, voice mail, 

conference call, recording of phone calls and agents monitoring. Furthermore, the thesis depicts the 

creation of automatic switchboard operator, which deals with redirecting company phone calls without 

human assistance. In the conclusion, results are assessed and the solutions compared. 
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Úvod 

Softwarová PBX Asterisk je v dnešní době jedním z nejčastěji implementovaných řešení 

pro komunikaci prostřednictvím VoIP, ISDN a případně i analogové telefonie. Díky správné 

konfiguraci PBX Asterisk, lze vytvořit telefonní síť obsahující Call centrum s jeho interaktivním 

hlasovým menu a automatickou distribuci hovorů. V Call centru mohou uživatelé používat 

jak softwarové tak hardwarové telefony. Asterisk je o open-source softwarovou PBX, běžící na 

operačních systémech Unix a Linux.  

V dnešní době většina malých firem zakládající Call centra nemá příliš velký kapitál a právě 

pro ně je skvělou volbou Asterisk, jelikož je zcela zdarma a je schopen nahradit komunikační systémy 

renomovaných výrobců. Podporuje realizaci hlasového menu, kde si lze nahrát své vlastní zvukové 

hlášky dle potřeby Call centra. Specializovaný telefonní systém ACD se stará o distribuci příchozích 

hovorů na jednotlivé agenty, kteří jsou přiřazeni různým frontám. Jednotlivým frontám lze nastavovat 

různé strategie, dle kterých je řízeno obsazování agentů. Velmi výhodné je propojit Asterisk 

se systémem CRM. Díky tomuto spojení vzniká silný nástroj pro hromadné oslovování klientů 

po telefonu. Asterisk podporuje i ostatní služby jako je hlasová schránka, konference a hudba 

na pozadí, která je přehrávána čekajícím zákazníkům ve frontě. Samozřejmostí je také podpora 

pro nahrávání hovorů a monitorování jednotlivých agentů. 

Samostatná práce je rozdělena do pěti hlavních kapitol. V první kapitole rozeberu teoreticky 

Call centrum. Přesněji jeho komunikační kanály, funkce a dělení Call center a v poslední řadě výpočet 

provozních parametrů Call centra. Druhá kapitola se bude věnovat Asterisku a jeho architektuře. 

Podrobněji rozepíši jeho komponenty, strukturu dialplánu a možnosti zabezpečení. V třetí kapitole 

se budu věnovat své praktické části, kde popíšu a uvedu jednotlivé ukázky konfigurací při vytváření 

Call centra, mezi které patří ACD, nahrávaní hovorů, monitorování agentů a další. Následující kapitola 

se bude věnovat samostatné realizaci automatické spojovatelky pro bezobslužné směrování hovorů 

ve firmě. Závěrečnou kapitolou pak zhodnotím dosažené výsledky a porovnám zhotovené řešení. 
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1 Centrum volání a jeho funkce 

Centrum volání lze definovat jako " provozní jednotku, kde více osob vyřizuje telefonické 

dotazy klientů, realizuje požadavky, transakce nebo aktivně oslovuje klienty s nabídkou produktů 

a služeb."[1] Komunikace se zákazníky nemusí probíhat pouze telefonicky, lze také využít služeb 

například e-mailu nebo online chatu. Call centrum se skládá z Pobočkové ústředny (PBX), Automatic 

Call Distribution (ACD), Computer Telephony Integration (CTI), Interactive Voice Response (IVR), 

Call Management System (CMS), Voice Recording (VR), Campaing manager (CM), 

agenti a supervizoři, e-mailový a webový server. Na následujícím obrázku číslo 1.1 můžeme vidět 

architekturu Call centra. V této kapitole jsem čerpal z následujících informačních zdrojů: 

[1],[2],[3],[4],[5],[6]. 

Obrázek 1.1: Architektura Call centra [2] 

Call centrum si lze představit i jako systém front, kde je přesný počet servisních stanic, které 

zpracovávají určitý počet požadavků zákazníka. Servisní stanice jsou reprezentovány jako jednotliví 

agenti Call centra a požadavky ve formě telefonátů. Systém front je zobrazen na obrázku č. 1.2 včetně 

systému IVR, který využívá většina Call center. 
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Obrázek 1.2: Systém front se systémem IVR [3] 

Požadavky od zákazníků jsou zcela náhodné a zároveň nezávislé na ostatních. Agenti přijímají 

požadavky postupně, a pokud nastane situace, kdy jsou všichni agenti zaneprázdněni, vytváří se fronta 

s požadavky čekající na uvolnění agenta. V modelu se systémem IVR je to obdobně, kdy napřed 

požadavek projde přes tento systém a poté je spojen s konkrétním agentem popřípadě zařazen 

do fronty. 

Struktura Call centra není stanovena, jelikož si každá firma zvolí svůj model dle jejich 

zaměření a počtu zaměstnanců. Na nejvyšší pozici se nachází manažer Call centra a vedoucí 

telemarketingu. Pod nimi pracují supervizoři a team leadeři, kteří se starají o nejnižší vrstvu 

zaměstnanců a to operátory. Na obrázku 1.3 je zobrazeno obecná struktura Call centra. 

Obrázek 1.3: Obecná struktura Call centra 

1.1 Historie 

Historie telefonu je spojována se jménem Alexandra Grahama Bella, jako vynálezce telefonu 

v roce 1876. O dva roky později v roce 1878, byl zahájen provoz první telefonní ústředny ve státě 

Connectitut. Tato ústředna byla schopna poskytnout spojení dvou hovorů. Během 60. let 19. století 

byly vytvořeny první Call centra, které byly nazvané jako Private Automated Business Exchanges 

(PABX). Nejranější příklad Call centra byl ve Velké Británii v Birmingham Press a Mail. První 

použití termínu Call centra, přišlo roku 1983. V České republice začali Call centra vznikat až kolem 

roku 1996. Za prvního zástupce lze považovat bezplatnou linku 0800, která vyřizovala dotazy klientů. 

V mnoha situacích jsme na Call centrech závislí. Například tísňová linka 112, mobilní operátoři atd. 
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1.2 Komunikační kanály 

Mezi nejčastěji používané komunikační kanály patří:   

 telefonní hovory 

 e-mail 

 sms 

 live chat 

 

Telefonní hovory - jedná se o nejstarší a zároveň o nejzákladnější komunikační kanál v Call 

centrech. Tímto způsobem lze sdělovat informace zákazníkům, nabídky služeb nebo s nimi přímo 

uzavřít prodeje.  

E-mail - druhý nejrozšířenější komunikační kanál, díky němuž můžeme v podstatě zdarma 

aplikovat přenos žádoucích informací a to ve směru od klienta do Call centra i naopak. 

SMS (Short Message Service) - tato technologie vychází z vývoje mobilních telekomunikací. 

Pomocí sms může Call centrum posílat krátké informační zprávy vybraným klientům a tím zvýšit 

efektivitu. 

Live chat - neboli živý chat patří mezi nejnovější komunikační kanály. Live chat může 

existovat v různých podobách. První z nich je klasická verze, kde probíhá komunikace pouze textově, 

která může být zdokonalena o využití web kamery. To znamená, že se komunikující vidí navzájem, 

ale komunikace probíhá pouze v písemné podobě. Dále může existovat úplné propojení, 

kdy se komunikující vzájemně vidí, a také mohou spolu komunikovat pomocí přenášeného hlasu. 

Pokud je třeba komunikovat s 2 a více lidmi najednou, lze využít tzv. telekonference 

či videokonference. Díky tomu můžeme komunikovat s více lidmi zároveň vzdálených několik 

kilometrů. 

1.3 Funkce Call centra 

Call centrum poskytuje dle svého zaměření řadu funkcí. V následujících řádcích popíšu 

jeho základní funkce. 

Prodeje, které se rozlišují na tyto kategorie: 

 Příchozí prodej - Jedná se o tzv. inbound hovor. Zákazník sám provádí hovor do Call 

centra. Spadá zde například rezervace ubytování, letenek nebo objednávka k zapůjčení 

vozidla. 

 Odchozí prodej - Odchozí prodej, neboli outbound hovor. Pracovníci Call centra sami 

kontaktují jednotlivé zákazníky. Při těchto hovorech operátoři využívají údaje 

o zákaznících přímo z databáze s tím, že je k dispozici komunikační skript, dle kterého 

telefonní hovor probíhá. Patří zde také hovory s ostatními společnostmi, kde jsou 

oboustranně nabízeny výrobky a služby. 

 Křížový prodej - Pod pojmem cross-selling jsou označovány aktivity, jejichž cílem je 

navýšit výslednou cenu objednávky a to doporučením souvisejícího produktu. 
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 Navyšovaný prodej - Termín up-selling je často spojován s pojmem cross-selling. Ačkoliv 

obě zmíněné aktivity mají stejný záměr, navýšit celkovou objednávku, navyšovaný prodej 

se snaží prodat dražší řešení zákazníkova problému, tj. například produkt s více možnostmi 

nebo novější model produktu, naopak kdy křížový prodej nabízí pouze doplňkový prodej. 

Vymáhání pohledávek 

Patří mezi složitější druhy hovorů, jelikož operátor musí vyvinout patřičný tlak na dlužníka 

a zároveň zachovat korektnost hovoru. Operátoři pracují s databází, ve které se nachází klienti, kteří 

mají neuhrazené závazky s výzvou k úhradě. Účelem těchto hovorů je přinutit klienta k uhrazení 

závazků společnosti, popřípadě docílení výhodného řešení pro společnost. 

Zákaznický servis 

Servis určen zákazníkům, kde se mohou dotazovat na produkty a služby, popřípadě vyřešit 

dané problémy. Zákaznický servis taky obstarává zasílání důležitých informací k produktům a zjišťuje 

spokojenost zákazníků se zakoupeným produktem. Pro ostatní funkce Call centra a podnik 

jako takový, je dobrý zákaznický servis velmi důležitý. 

Fax, SMS, e-mail a direct mail 

Zahrnuje hromadné rozesílání faxů, krátkých textových zpráv, e-mailů a dopisů s nabídkou 

produktů nebo služeb. 

Pohotovostní služby 

Call centrum je dokonalou volbou pro rychlé východisko v krizových situacích. Mezi 

nejznámější nouzové linky patří 150, 155 a 158, které slouží k nahlášení krizových situací. Operátoři, 

kteří pracují v tomto oddělení, musí být řádně proškoleni, aby byli schopni tyto náročné hovory 

zvládnout. 

1.4 Členění Call center 

Interní Call centrum - Společnost provozuje tento druh Call centra vlastními silami, sama 

jej řídí a také financuje. Zaměstnance, vhodné místo, technické parametry apod. se snaží společnost 

nastavit dle svých potřeb a možností. 

Externí Call centrum - Call centrum poskytuje služby i ostatním společnostem 

a to prostřednictvím tzv. outsourcingu. Hlavní výhodou tohoto Call centra je velká úspora nákladů.  

Kombinace interního a externího Call centra - Jde o specifický druh outsourcingu, 

kdy nájemník poskytuje své vyškolené operátory. Nájemce pak řídí tyto operátory dle svého uvážení 

a zároveň je povinen zajistit vhodné místo a technologie pro běh Call centra. Nájemce tedy zodpovídá 

pouze za vyškolené operátory oproti externímu Call centru, kde je zodpovědný za činnost celého Call 

centra. 

Inbound Call centrum - Specializuje se pouze na zpracování přicházejících hovorů do Call 

centra. Do této skupiny řadíme například informační centra nebo poradenské linky. 

Outbound Call centrum - Zde se naopak zpracovávají pouze hovory ve směru od Call centra 

ke klientovi. Může se jednat například o vymáhání pohledávek nebo různé marketingové průzkumy. 
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Onshore Call centrum - Tento typ Call centra se nachází přesně v místě, kde daný podnik 

sídlí. Není dáno, že se musí jednat o stejné město, ale Call centrum je založeno v rámci dané země. 

Jako výhody lze označit, že operátoři jsou seznámeni s kulturou dané země a její klientelou. Naopak 

jeho nevýhodou je bezesporu dražší řešení než je tomu u offshore řešení. 

Offshore Call centrum - To znamená, že Call centrum se nachází v jiné zemi než je mateřská 

země podniku, která toto Call centrum vlastní. V mateřské zemi začaly stoupat nároky na straně 

lidského faktoru a to vedlo k uplatňování tohoto řešení. V dnešní době je trendem stěhování Call 

center do rozvojových zemí, neboť je zde levnější pracovní síla. Velká významná Call centra se stěhují 

například do Východní Evropy, Indie, Filipín nebo Mexika. 

Kombinace onshore a offshore Call centra - Většina velkých společnosti využívá obě 

řešení. Pro vyřízení běžných všeobecných hovorů řešení offshore a pro specifické hovory nebo hovory 

s využitím více empatie řešení offshore. 

1.5 Parametry Call centra 

Docela složitou záležitostí jsou parametry Call centra. Vybral jsem nejsledovanější parametry 

Call center, mezi které patří základní procesy a hlavní kvalitativní a kvantitativní parametry. 

“Procesy v Call centru nejsou statické, ale procházejí dynamickým vývojem. Jak se mění 

interní a externí procesy, mění se i charakter celého Call centra.”[1] 

Interní procesy: 

 jedná se o procesy vztahující se k provozu vlastního Call centra. 

 vyzvednutí, předání a směrování hovoru. 

 správa hovorů a zpracování záznamů. 

 rozložení operátorů do jednotlivých týmů, plánovaní směn. 

Externí procesy: 

 obsahují procesy podniku, procházející celou firmou. 

 přijmutí objednávky, založení, změna nebo stornování produktu. 

 prodejní a marketingové kampaně. 

 vymáhání pohledávek a jejich upomínky. 

Kvantitativní parametry - tyto parametry mají vliv na celkovou efektivnost Call centra 

a jsou charakterizovány: 

 Množství zpracovaných hovorů, e-mailů atd. 

 Využití pracovní doby – Aktivní činnost např. telefonní hovor, operátor přihlášen 

v systému. 

 Neproduktivní činnost při odhlášení operátora ze systému např. přestávky. 

 Statistiky vykonaných činností. 

 

Kvalitativní parametry - slouží k hodnocení úrovně kvality poskytovaných služeb a zjištění 

slabých míst. Například zda byl hovor srozumitelný. Mezi základní parametry patří: 
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 úroveň komunikace – porovnávání komunikačních dovednosti v časovém intervalu. 

 účinné využití prodejních záležitostí – cross-selling, up-selling. 

 odborné vědomosti – chyby v odborných znalostech jsou odstraňovány ihned. 

1.6 Výpočet provozních parametrů Call centra 

Pro správný běh Call centra, je nezbytné přesných odhadů jeho provozních parametrů. Patří 

zde například průměrná doba vyřízení jednoho hovoru nebo průměrný počet příchozích telefonátů. 

Nyní popíši základní vztahy pro výpočet jednotlivých provozních parametrů.  

Vztah pro stabilitu systému: 

   
 

  
   (1.1) 

Počet průměrných příchozích požadavků do systému je reprezentován λ, m jako počet agentů 

a μ značí průměrnou dobu obstarání požadavku. Pro stabilitu systému musí být výsledné   menší než 

1. 

Vztah určující pravděpodobnost, zda bude zákazník přiřazen do fronty, v které bude vyčkávat 

na uvolnění agenta.  

       
(  ) 

  (   )
  [ ]      (1.2) 

Pravděpodobnost, kdy je systém prázdný, je reprezentován    a lze jej vypočíst pomocí 

následujícího vztahu: 

      {∑
(  ) 

  
   
    

(  ) 

  
(
 

   
)}
  

[ ]    (1.3) 

Vztah určující průměrný počet žádosti v celém systému: 

         
 

(   )
  .      (1.4) 

Doba žádosti, kterou stráví v systému, lze získat ze vztahu: 

       
 

 
 

  

    
[ ]      (1.5) 

Dalším parametrem je průměrný počet žádostí čekajících ve frontě. Tento parametr zjistíme 

z následujícího vztahu: 

      
 

(   )
         (1.6) 

 

Parametr, který určuje strávenou dobu žádosti ve frontě, je vyjádřen vztahem: 

      
   

(   ) 
 [s].      (1.7) 

Provozní zatížení systému je reprezentováno vztahem: 

      
 

 
[   ]      (1.8) 
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Mezi základní parametr také patří průměrná doba, potřebná k vyřízení požadavku. Získáme 

ji ze vztahu: 

          
 

 
[ ]       (1.9) 

Mezi velmi důležitý údaj Call centra patří výpočet požadovaného počtu agentů. Tuto hodnotu 

lze vypočítat za předpokladu známé průměrné doby vyřízení hovoru a přesného odhadu průměrného 

počtu příchozích telefonátů. 

Výpočet je realizován s minimálním přijatelným počtem agentů, který se rovná jednomu. 

Následuje výpočet stability systému. Pokud systém není stabilní, postupně se navyšuje počet agentů, 

dokud není splněn vztah pro stabilitu systému. Jakmile je systém stabilní, následuje výpočet parametru 

pravděpodobnosti   . Pokud je pravděpodobnost    vyšší, než je stanovená maximální hodnota, 

dochází opět k navyšování počtu agentů a to do té doby, dokud není pravděpodobnost    nižší, 

než zadané maximum. 

1.7 Výhody a nevýhody Call centra 

Výhody: 

 méně nákladný kontakt klienta přes Call centrum než osobní kontakt. 

 většina Call center dostupná 24 hodin 365 dní v roce. 

 ukládá informace o zákaznících, které následně vyhodnocuje a připravuje pro vhodnou 

akci. 

 díky Call centrum společnost svižně reaguje na dotazy klientů. 

 jednodušší oslovení větší škály klientů. 

Nevýhody: 

 větší počáteční náklady. 

 ekonomicky výhodné až do specifické velikosti podniku. 

 neúplná kontrola v případě externího Call centra. 

 nevhodná komunikativnost může poškodit jméno společnosti. 

 při špatném vyhodnocení projektu, mohou výrazně narůst náklady. 
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2 Projekt Asterisk 

2.1 Co je to Asterisk 

Asterisk (open source hybrid TDM and packet voice PBX) je softwarová ústředna, umožňující 

IP telefonii, digitální ISDN i analogovou telefonii. Jedná se o kompletní open-source softwarové PBX, 

běžící na platformách Unix a Linux, poskytující všechny vlastnosti PBX. Asterisk je zcela zdarma 

a pokud dokáže splnit požadované funkční a hardwarové nároky, je schopen nahradit komunikační 

systémy renomovaných výrobců. Navíc nabízí IVR (Interactive Voice Response) a ACD (Automatic 

Call Distribution).  

IVR je automatický systém, ovládaný většinou tónovou volbou nebo hlasem. Realizuje různé 

služby od jednoduchých jako je systém hlasové pošty, až po složitější, kde spadá sdělení zůstatku 

na účtu, informace o službách, vystavení objednávky apod. ACD se stará o automatické rozdělování 

hovorů dle stanovených pravidel (číslo volajícího, definovaná schémata atd).  

Za vznikem Asterisku stojí Mark Spencer, tehdy čerstvý absolvent Auburn University 

v Alabamě, který se v roce 1999 rozhodl napsat Asterisk namísto zakoupení potřebné PBX. Mark 

Spencer založil firmu Digium, která stojí za vývojem Asterisku. Software Asterisk se prodávat nedá, 

jelikož je volně šiřitelný, její profit plyne z technické podpory a prodeje hardwaru, který je plně 

kompatibilní s Asteriskem. Dnes je vývoj Asterisku především záležitostí open-source komunity 

a díky tomu má vývoj kolem 400 (přispěvatelů), což je velká síla a velkou měrou se podílí na vývoji 

posledních verzí. Nejnovější verze Asterisku je 11 z roku 2012.   

Asterisk může být použit v těchto aplikacích: pobočková ústředna včetně rozhraní do PSTN, 

VoIP gateway pro různé protokoly (MGCP, SIP, IAX, H.323) a rozhraní, voicemail služby 

s adresářem, interaktivní hlasový průvodce (IVR), softswitch jako čistě softwarové řešení 

komunikačního serveru, konferenční server (funkce Meet me, konferenční místnosti), pro šifrování 

spojení, pro překlad čísel, pro systém předplacených volání, systém pro směrování cestou nejnižších 

nákladů (LCR), centrum volání (Call Center) a vzdálené kanceláře pro existující PBX, TDM přes 

Ethernet. V této kapitole jsem čerpal z následujících informačních zdrojů: [7], [8], [9], [10], [11], [12], 

[13] 

2.2 Podporované technologie a hardware 

„Systém je navržen tak, aby povoloval použití nových rozhraní a umožňoval snadno přidávat 

nové technologie. Jeho cílem je podpora veškerých možných typů současných i budoucích telefonních 

technologií. Obecně jsou rozhraní rozdělená do tří základních skupin:“ [8] 

Dahdi hardware - tvorba nenákladných rozhraní nepředstavovala vůbec jednoduchý úkol. 

TDM hardware byl patentován a také byl příliš drahý. Nová myšlenka přišla s přidáním hostitelského 

procesoru, aby s ním mohl pracovat přímo Asterisk. Procesory se postupem času stávaly rychlejšími 

a rychlejšími, proto bylo rozumnější, pro tohle TDM zpracování ponechat software využívat hlavní 

CPU počítače. Po přidání TDM podpory začala firma Zapata Telephony vyrábět pseudo TDM 

rozhraní, která pojmenovala Zaptel. Architektura pseudo TDM poskytuje téměř stejnou kvalitu  

a real-time schopnosti jako hardware TDM. Její výhodou je podstatně nižší cena a vyšší flexibilita. 
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Zaptel rozhraní dnes již pod názvem Dahdi dodává fima Digium pro různé síťové rozhraní jako PSTN, 

POTS, T1, E1, PRI, PRA a další. 

non-Zaptel hardware – tato rozhraní nepodporují pseudo-TDM komutování, ale poskytují 

konektivitu směrem k tradičním telefonním službám. Obsahují tyto typy rozhraní: ISDN4Linux, 

OSS/ALSA, Linux Telephony Interface, Phonejack/Linejack a Dialogic hardware.  

Packet voice – jde o standartní protokoly pro komunikaci přes paketové sítě (IP a Frame 

Relay). Tyto rozhraní jsou jediná, která nepožadují specializovaný hardware. Autor Asterisku Mark 

Spencer navrhl a zrealizoval svůj vlastní protokol IAX, který se stará o signalizaci a transport packet 

voice mezi dvěma připojenými uzly. IAX je schopen spojit každé dva koncové body podporující tento 

protokol. Následně byla přidána podpora pro další voice packet protokoly. Jde o protokoly SIP, H.323, 

MGCP a VoFR (Voice over Frame Relay). 

Asterisk je schopný komunikovat s širokou řadou různých technologií. Pro klasické připojení 

k telekomunikačním technologiím, jako je PSTN, vyžaduje specifický hardware v podobě karet. Karty 

telefonního rozhraní jsou PCI nebo PCI Express karty, které propojují počítač s Asteriskem přímo 

na vedení telefonů. Karty převádí signalizaci a média do interního formátu Asterisku. Nejznámější 

firmy, které vyrábějí tyto karty, jsou Digium a Sangoma. Pro práci s těmito kartami potřebuje balíček 

DAHDI (Digium Asterisk Hardware Device) obsahující ovladače pro tyto karty.  

Karty se dělí na 3 typy:  

 Analogové – podporují POTS, analogové linky a telefony. Používají samostatné moduly 

FXO a FXS.  

 Digitální – slouží pro rozhraní ISDN a přípojky T1/E1 a PRI.  

 Kompresní – využívá proces překódování, což je konverze kodeků v reálném čase. 

Překódování je náročné a tak využívá pomoci procesoru při kódování hovoru.  

2.3 Architektura 

Architektura je zcela odlišná od nejčastějších používaných telefonních produktů, ale je 

v podstatě velmi jednoduchá. Asterisk je v podstatě středový prvek spojující telefonní technologie s 

telefonními aplikacemi. Telefonní technologie mohou obsahovat jak VoIP služby (SIP, H.323, IAX 

atd.) tak i TDM technologie (T1, ISN, PRI, BRI atd.). Asterisk byl navržen za účelem poskytnutí 

maximální flexibility. Ústředna Asterisk je tvořena centrálním jádrem PBX, kolem kterého jsou 

specificky definovaná API. Toto jádro ovládá specifické protokoly, kodeky, hardware a díky tomu 

vykonává základní funkce jako je propojování hardwaru a aplikací.   

Jádro ovládá tyto položky:  

PBX přepojování (PBX Switching) – hlavním cílem Asterisku je propojování v PBX, 

spojování hovorů mezi různými uživateli a automatizovanými úlohami. Přepojovací jádro 

transparentně spojuje příchozí volání na různých HW a SW rozhraních.  

Spouštěč aplikací (Application Launcher) – spouští aplikace zprostředkovávající služby 

jako jsou hlasová pošta, přehrání souboru nebo výpis adresáře.  

Překladač kodeků (Codec Translator) – využívá moduly kodeků pro kódování/dekódování 

různých zvukových kompresích formátů používaných v telefonním prostředí. Existuje mnoho 
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dostupných kodeků, které jsou vhodné pro různé potřeby a docílení rovnováhy mezi zvukovou 

kvalitou a využitou šířkou pásma. 

Scheduler a I/O manager (Schedule and I/O manager) – ovládá nízko úrovňové úlohy 

a systémové řízení pro optimální výkon dle stavu zatížení. 

  Obrázek 2.1:    Blokové schéma architektury [7] 

2.4 Kanály 

Jsou to logická spojení s různými signalizačními a přenosovými cestami, které Asterisk může 

využít k vytváření a spojování jednotlivých hovorů. Kanál může představovat spojení s obyčejným 

telefonním přístrojem nebo Internetové telefonní hovory. Asterisk nerozlišuje typy kanálu „FXO“ 

a „FXS“ a ani rozdíl mezi telefonními linkami a telefony. Každý hovor je umístěný na odlišném 

kanále. 

„Prostřednictvím kanálů vstupují do systému různé formáty komunikace; fyzické 

telekomunikační okruhy (jako FXO, FXS, PRI, BRI), softwarově založené spojení, síťově připojitelné 

entity (jako SIP a IAX) a exkluzivní vnitřní kanály Asterisku určené pro všechny dodatečné 

prostředky (jako Agent, Console, Local). Asterisk se všemi těmito kanály zachází jako s přípojnými 

body, jejichž vzájemnou interakci provádíte v dialplánu (extensions.conf).“[9]  

Důležité je, že i když se kanály liší v rámci použité technologie nebo konektivity, Asterisk 

dovolí zacházet se všemi, jako by byly téměř stejné. Díky tomuto způsobu je Asterisk extrémně 

flexibilní a silnou PBX. Asterisk umožňuje jednat s daným kanálovým typem stejným způsobem 

jako s ostatními kanálovými typy. 

Ve standartní distribuci Asterisku se nachází následující typy kanálů: ACD Agent kanál, 

konzolový klientský ovladač pro zvukové karty, H.323 protokol, IAX nebo IAX2 protokoly, Local 

Loopback do dalšího kontextu, MGCP, Modem pro připojení ISDN linek, Linuxový telefonní kanál, 

SIP protokol, ovladač pro Cisco Skinny Client Control Protocol, Voice over Frame Relay, VPB 
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pro připojení obyčejného telefonu a telefonní linky používající Voicetronix karty a Zap pro připojení 

obyčejného telefonu a telefonní linky používající Digium karty. 

2.5 Komponenty 

Asterisk pro svoji činnost využívá různé moduly. Moduly jsou vlastně komponenty, které 

Asterisku poskytují různé funkcionality. Nahrávání modulů se konfiguruje v souboru modules.conf. 

Jednotlivé moduly jsou poté instalovány v /usr/lib/asterisk/modules. Asterisk využívá tyto základní 

moduly: 

Channel driver – komunikují se zařízeními mimo Asterisk a překládají konkrétně signalizaci 

nebo protokol k jádru. Všechny ovladače kanálu mají název souboru, který vypadá jako chan_xxxx.so. 

Například modul chan_pjsip, který komunikuje s externími zařízeními pomocí SIP protokolu. 

Dialplan application – poskytují volání funkce do systému. Aplikace může přijmout hovor, 

přehrát zvukovou stopu, zavěsit hovor a podobně. Aplikační moduly se zapisují jako app_xxxx.so. 

Dialplan function - jsou využívány k načítání, nastavení nebo k manipulaci různých nastavení 

hovoru. Například použití nastavení ID volajícího pro odchozí volání. Tento modul by se zapsal 

jako func_callerid.so. 

Resources - Jak již název napovídá, jedná se o zdroje Asterisku. Zabezpečují integraci 

Asterisku s ostatními externími zdroji. Patří sem nastavení datumu, přehrávání hudby při přidrženém 

hovoru atd. Tyto moduly se zapisují jako res_xxxx.so. 

Codec - tento modul se stará o kódování nebo dekódování zvuku a obrazu. Asterisk také 

využívá konverzi mezi různými formáty. Syntaxe tohoto modulu je codec_xxx.so. 

File Format drivers – používají se k uložení medií na disk v určitém formátu, nebo pro 

načtení souborů z disku a převedení zpět do mediálního toku v síti. Název modulu se zapisuje 

format_xxxx.so. 

Call Detail Record (CDR) drivers – zapisují podrobné záznamy hovorů na disk 

nebo do databáze v různých formátech. Syntaxe modulu je cdr_xxx.so. 

Call Event Log (CEL) drivers - podobné modulu CDR, ale CEL zaznamenává více o tom, 

co se stalo v Asterisku během určitého hovoru. Modul se pak zapisuje jako cel_xxxx.so. 

Bridge drivers - zabezpečují přemostění mezi jednotlivými kanály v závislosti potřeby. 

Modul se zapíše jako bridge_xxxx.so.  

2.6 Dialplán 

Dialplán patří mezi nejdůležitější části Asterisku. Je to konfigurace, která nám určuje, jak má 

Asterisk zpracovávat hovory. Dialplán je konfigurován v souboru extensions.conf. Silnou stránkou 

Asterisku je, že tento soubor není závislý na technologii. Díky tomu tak lze Asterisk používat 

jako bránu mezi odlišnými technologiemi. Dialplán tvoří sekce general, globals, contexts a extensions. 

V general můžeme nadefinovat obecné možnosti diaplánu např. uložení dialplánu, které bude 

pod hlavičkou general vypadat takhle: 

static=yes – zakáže přepsání tohoto souboru podle pbx_config 
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writeprotect=no – umožní zapsání jednotlivých extensions z CLI 

Sekce globals tvoří globální proměnné, které se používají jako konstanty a mohout být 

využívány v celém dialplánu. Příklady uvedeny níže: 

RINGTIME =>5 - jak dlouho bude hovor vyzvánět, než se přepne do hlasové schránky 

MANNOUNCE => mysounds/my-vm-announce - zvukový soubor, který bude přehrán 

v hlasové schránce 

V dialplánu lze také pracovat s dalšími proměnnými jako například kanálové, aplikační atd. 

Dialplán se skládá ze souboru mnoha kontextů, přičemž kontext je souborem několika 

extensions. Kontexty jsou nejdůležitější části konfiguračního souboru i celé konfigurace systému. 

Mohou být používány za účelem implementování čísel důležitých vlastností jako například security 

pro povolení mezinárodních volání pouze z určitých telefonů, routing na směrování hovorů na základě 

extension nebo autoattendant pro uvítání volajících a vyzvání k volbě extension. Mezi další vlastnosti 

může patřit multilevel menus, callback neboli redukce mezinárodních poplatků nebo ověření pravosti 

na přístupové heslo pro určitou pobočku. Dále mohou zahrnovat také seznam nežádoucích volajících 

čísel na dané extension a PBX multihosting, který dokáže vytvářet „virtuální hosty“ na PBX. Poslední 

možné vlastnosti mohou být změna chování na základě hodin nebo vytváření skriptů pro běžně 

používané funkce. 

Extensions dále pak vykonávají funkce podle priorit, které nám určují, v jakém pořadí 

se budou vykonávat. Mimo funkce můžou být extensions přesměrovány na jiný příkaz. Každý příkaz 

je uveden na samostatném řádku v následujícím formátu: 

exten => extension,priority,Command(parameters)  

Např. klapka 123 vyzvedne hovor, přehraje se zpráva „hello-world“ a zavěsí, viz níže: 

exten => 123,1,Answer 

exten => 123,2,Playback(hello-world) 

exten => 123,3,Hangup 

Asterisk poskytuje navíc použít prioritu n z anglického “next”, což představuje další prioritu. 

Předchozí příklad s využitím priority poté vypadá následovně. 

exten => 765,1,Answer() 

exten =>765,n,Playback(hello-world) 

exten =>765,n,Hangup() 

Dílčí priority lze i snadno pojmenovat, jak můžeme vidět na dalším příkladu. 

exten =>765,n(pozdrav),Playback(hello-world) 
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Syntaxe vzorů - při použití vyhledávání vzorů, určité písmena a symboly představují skupiny 

čísel. Tyto vzory vždy začínají znakem “_”. Tento symbol musí být obsažen vždy na začátku vzoru, 

jinak s ním bude Asterisk zacházet jako s názvem klapky. Po podtržítku mohou být použity následující 

znaky: 

 X vybere jakoukoliv číslici od 0 do 9. 

 Z vybere jakoukoliv číslici od 1 do 9. 

 N vybere jakoukoliv číslici od 2 do 9. 

 [72-4] vybere číslici 7,2,3 nebo 4. 

 . vybere jeden nebo více znaků (wildcard). 

 ! vybere 0 nebo více znaků (wildcard). 

V následujícím příkladě je uvedena klapka, začínající číslicí 1-9 následující jakýmkoliv 

osmimistním číslem, které je po vytočení přečteno. 

exten => _ZXXXXXXXX,1,SayDigits(${EXTEN}) 

Asterisk může využít speciální klapky pro zvláštní účely, mezi které patří: 

i : Invalid- neplatná klapka. 

s : Start- začátek klapky v kontextu. 

h : Hangup - zavěšení klapky. 

t : Timeout - časový limit klapky. 

T : AbsoluteTimeout - absolutní časový limit klapky. 

o : Operator - pokud uživatel stiskne 0 během nahrávání hlasové zprávy a existuje klapka 

o, bude hovor přesměrován na klapku o. Využití například pro přesměrování na operátora. 

a : Asterisk extension - podobné jako u klapky o, spustí se když uživatel stiskne "*" během 

nahrávání hlasové zprávy. Používá se k dosažení asistenta. 

Aplikace - každá aplikace provádí specifické operace na aktuálním kanálu, např. přehrání 

zvuku, vytočení kanálu, zavěšení hovoru atd. Mezi základní aplikace patří Answer() a Hangup(), které 

nepotřebují další informace k provedení operace. Složitější aplikace obsahují informace v podobě 

argumentů. Například aplikace Playback(hello-world) obsahuje argument hello-world. 

Základní výrazy a proměnné 

Výrazy jsou kombinací proměnných, hodnot a operátoru. Výrazy mohou testovat hodnoty, 

řetězce nebo provádět matematické výpočty. Výrazy v Asterisku vždy začínají dolarem a otevřenou 

hranatou závorkou a jsou ukončeny zavřením hranaté závorky, jak můžeme vidět v dalším příkladu: 

$[nazev_vyrazu] 

Proměnné také začínají symbolem dolaru, ale jsou otevřené a uzavřené pomocí složených 

závorek viz níže: 

${nazev_promenne} 

Ukázkou může být použití výrazu pro násobení mezi proměnou A a B: 
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exten =>100,1,Set(A = 3) 

exten =>100,n,Set(B = 2) 

exten =>100,n,Set(VYSLEDEK =$[${A} * ${B}]) 

exten =>100,n,SayNumber(${VYSLEDEK}) 

Operátory - při vytváření dialplánu používáme specializovaný skriptovací jazyk. To 

znamená, že i tento jazyk rozpoznává symboly nazývané operátory, které umožňují manipulovat 

s proměnnými. V Asterisku jsou k dispozici tyto skupiny operátorů: 

Boolean operátory, které vyjadřují pravdivost daného tvrzení: 

vyrazA | vyrazB - nebo 

vyrazA & vyrazB - a zároveň 

vyrazA [ =, >, >=, <, <=, != ] vyrazB – porovnání celých čísel nebo textových řetězců 

Call centrum poskytuje dle svého zaměření řadu funkcí. V následujících řádcích popíšu 

jeho základní funkce. 

Matematicke operátory 

vyrazA [ +, - ] vyrazB - sčítání, odčítání 

vyrazA [ *, /, % ] vyrazB - násobení, celočíselné dělení, zbytek po celočíselném dělení 

Operátory regulárních výrazů 

vyraz1 : vyraz2 – porovnání vyrazuA s vyrazemB, který musí být regulárním výrazem 

Asteriskový parser je docela jednoduchý, ale je třeba dávat pozor na syntaxi. V případě sčítání 

dvou čísel musíme umístit mezeru před a za operátor. Díky této proměnné, získáme výsledek 5, viz 

níže. 

exten =>765,1,Set(VYSLEDEK=$[3 + 2]) 

V případě, že daný výraz zapíšeme bez daných mezer, proměnná nám vrátí textový řetězec 

“3+2”. 

exten =>765,1,Set(VYSLEDEK=$[3+2]) 

Spojení řetězců je opravdu jednoduché a to pouhým spojením daných výrazů, např: 

exten =>765,1,Set(TEST=AST) 

exten =>234,1,Set(NEWTEST=$[EL${TEST}IX]) 

Výsledný spojený řetězec by vypadal takto “ELASTIX”. 

Asterisk podporuje psát instrukce diaplánu i ve speciálních jazycích jako je AEL nebo Lua, 

které mohou být alternativou pro extensions.conf. Konfigurace diaplánu se pak provádí v souboru 

extensions.ael, popřípadě v extensions.lua. Níže uvádím ukázky syntaxe v jednotlivých souborech 

při volání aplikací Dial() a Voicemail().  
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extensions.conf: 

[users] 

exten => _1XX,1,Dial(SIP/${EXTEN}) 

exten => _2XX,1,Voicemail(${EXTEN:1}) 

 

extensions.lua: 

extensions = {} 

extensions.users = {} 

extensions.users["_1XX"] = function(c, e) 

   app.dial("SIP/" .. e) 

end 

extensions.users["_2XX"] = function(c, e) 

  app.voicemail("1" .. e:sub(2)) 

end 

extensions.ael: 

context users  { 

_1xx => { 

Dial(SIP/${EXTEN}); 

} 

_2XX => { 

VoiceMail(${EXTEN:1}); 

} 

} 

2.7 Bezpečnost 

Internetová telefonie se těší stále větší oblibě uživatelů, ale zároveň roste nebezpečí 

k prolomení zabezpečení sítě. Při hovoru nemusí jít jen o běžnou konverzaci. Může zde zaznít řada 

citlivých informací jako například interní údaje společnosti, údaje z platební karty, hesla k osobním 

účtům apod. Tyto informace jsou totiž přenášeny nešifrovaně a pro útočníka není obtížné pakety 

procházející sítí zachytit. Možností jak zabránit těmto útokům, je zašifrovat přenášená data, 

aby je nemohli útočníci dešifrovat a následně zneužít. Nyní popíší nejpoužívanější způsoby 

zabezpečení informací. 

SRTP (Secure Real-Time Transport protocol) 

Jedná se o protokol, který poskytuje datovému toku nesenému RTP/RTCP protokoly šifrování, 

integritu a autentizaci paketů. Patří mezi nejvyužívanější protokoly pro přenos dat v reálném čase, 

díky jeho malému vlivu na kvalitu přenášených dat a to jak z pohledu zpoždění tak i jeho kolísaní. 
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Mezi jeho výhody patří také nezávislost na typu použité sítě. Nízká výpočetní náročnost umožňuje 

využití také u mobilních zařízení. SRTP je také ideální ochranou VoIP provozu, jelikož neovlivňuje 

přenosové parametry QoS. Využívá symetrickou šifru AES. 

 TLS (Transport Layer Security) a IPsec (IP security) 

Pro zabezpečení dat mezi dvěma aplikacemi, jsou v dnešní době nejpopulárnější metody 

Transport Layer Security a IP security. V běžném životě se s nimi setkáváme například v internetovém 

bankovnictví nebo při přihlašování do vzdálených systémů. Oba tyto způsoby jsou nicméně založeny 

na rozdílném principu. V případě TLS se šifrují data jednotlivých programů, které jsou poté rozesílány 

po síti. Analogický princip má i jeho předchůdce, kterým je SSL. Naopak v IPsec se vytváří 

zabezpečený kanál mezi dvěma zařízeními, na kterém poté probíhá zabezpečená komunikace. Takto 

vytvořená spojení jsou poměrně odolná proti vzdálené manipulaci s daty a odposlechu. Využití TLS 

v IP telefonii avšak zahrnuje omezení v závislosti sítě a společně s TLS není zcela vyhovující 

pro přenos v reálném čase.  

VPN (Virtual Private Network) 

Jedná se o virtuální privátní síť, která umožňuje bezpečné spojení mezi dvěma nebo více 

vzdálenými body v síti přes nezabezpečenou síť. K propojení dvou vzdálených bodů postačí náležitý 

software, díky čemuž patří VPN mezi nejlevnější řešení pro zabezpečenou komunikaci. Data jsou 

přenášeny přes virtuální tunel, který poskytuje ochranu dat před vnějšími útoky. Mezi velkými 

společnostmi je tento způsob velmi oblíbený, jelikož mohou bezpečně komunikovat se svými 

vzdálenými pobočkami. Uživatelé tak spolu komunikují jako v síti LAN. Z hlediska IP telefonie hrozí 

riziko nezabezpečených dat na lokální síti. 
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3 Návrh a realizace centra volání s funkcemi ACD, IVR a 

nahrávání 

V této kapitole se již budu věnovat samostatné realizaci Callcentra. K dispozici jsem dostal 

dva virtuální servery. První server s operačním systémem CentOS se nacházel na IP adrese 

158.196.244.213. Zde jsem vytvářel Call centrum na softwarové pobočkové ústředně Asterisk ve verzi 

11 LTS.  Naopak druhý server s IP adresou 158.196.244.224, využíval linuxovou distribuci Elastix 

ve verzi 2.4, běžící také pod systémem CentOS. Distribuce Elastix obsahuje Asterisk a poskytuje 

tak moderní řešení kombinující open-source PBX a pokročilé webového rozhraní. Nyní postupně 

popíšu obě řešení. V této kapitole jsem čerpal z následujícího zdroje: [11] 

3.1 Call centrum na Asterisku 

3.1.1 Konfigurace sip uživatelů a sip trunku 

 V souboru sip.conf se konfigurují jednotlivé zařízení, které komunikují s Asteriskem 

pomocí SIP protokolu. Ve většině případu se jedná o definování telefonů. Soubor je členěn do dvou 

častí a to sekce general a sekce, kde se definují jednotliví SIP uživatelé. 

 V sekci general se zapisují základní údaje, které platí pro všechny definované SIPové 

připojení, pokud nejsou definovány v účtu jinak. Níže uvádím ukázku konfigurace sekce general: 

[general] 

bindport = 5060 

bindaddr = 0.0.0.0 

context = internal 

disallow = all 

allow = ulaw 

allow = ulaw 

transport=udp 

Sekce general obsahuje šest atributů. Bindport nám určuje, že daná ústředna bude přijímat 

hovory na portu 5060, bindaddr zase povolí ústředně naslouchání na jakékoliv IP adrese. Context je 

základní diaplán PBX, který se využívá v případě anonymních hovorů nebo tam, kde kontext není 

definován. Následující atributy disallow a allow se týkají kodeků. V prvním případě se zakážou 

všechny kodeky a následně jsou povoleny kodeky alaw a ulaw (G.711). Poslední atribut transport 

určujte, který protokol se bude využívat na transportní vrstvě. 

V druhé sekci se konfigurují jednotliví klienti. Názvy jednotlivých sekcí se píšou do hranatých 

závorek a jsou zároveň názvy jednotlivých klientů. Následuje ukázková konfigurace klienta 

pod číslem 20. 
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[20] 

type=friend  

context=phones  

callerid = David <20> 

secret=abc123 

host=dynamic  

mailbox = 20@intenal 

Název sekce se rovná názvu klienta jak jsem již uvedl výše. Následuje atribut type, 

který určuje typ klienta a může nabývat hodnot peer, user a friend. V případě typu peer se jedná 

o přijímání hovorů od Asterisku a provádí se klasická registrace. Naopak typ user se neregistruje, 

ale pouze autorizuje na začátku každého hovoru pomocí uživatelského jména i hesla a inicializuje 

hovory přes Asterisk. Poslední typ friend se chová jako peer i user, čili hovory vyvolává i přijímá a je 

zároveň nejpoužívanějším typem. Následuje atribut context, který přiřazuje klientovi jeho dialplán. 

Kontext se nachází v souboru extensions.conf, dle kterého se pak dále hovor řídí. Caller slouží 

k identifikaci uživatele, když jsou ostatní informace nedostupné. Atribut secret nastaví klientovi heslo 

pro jeho registraci či autorizaci. Host s hodnotou dynamic zajistí, že se klient může k dané ústředně 

přihlásit z libovolné IP adresy. Posledním atributem je mailbox, který určuje hlasovou schránku 

daného uživatele. 

Pro propojení dvou Asterisků, musíme vytvořit SIP trunk. Jedná se o vytvoření spojení mezi 

různými ústřednami nebo připojení k poskytovateli. Trunk mezi dvěma ústřednama se vytvoří tak, 

že na jedné ústředně se vytvoří účet a druhá ústředna se přihlásí na tento účet pomocí volby register, 

která je definována v souboru sip.conf v hlavní sekci general. Díky této volbě oznámí druhé ústředně, 

kam mají být směrovány hovory určené pro první ústřednu. Jednoduše řečeno jestli máš hovor pro mě, 

pošli mi ho na mojí definovanou IP adresu. Syntaxe parametru register vypadá následovně: 

register => username:secret@poskytovatel.cz. 

V mém případě jsem vytvořil sip trunk mezi dvěma PBX. Díky tomu jsem mohl v Call centru 

realizovat příchozí i odchozí hovory Na obrázku č.1.5  je zobrazena topologie skládající se, ze SIP 

telefonu pod číslem 1010 registrovaného na PBXA a SIP telefon 2525 registrovaný na ústředně 

PBXB. 
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Obrázek 3.1:    Propojení dvou PBX pomocí SIP trunk [10] 

Pro možnost hovoru mezi klientem Davidem a Martinem musí být vytvořen SIP trunk, který je 

nakonfigurován v souboru SIP.conf na obou ústřednách. V poslední řadě musí být provedeny i změny 

v dialplánu na každé ústředně. Níže uvádím základní konfiguraci. 

Konfigurace souboru sip.conf na ústředně PBXA: 

[general] 

register => PBXA:trunk@158.196.244.224/PBXB 

[PBXB] 

type=friend 

secret=trunk 

context=PBXB_prichozi 

host=dynamic  

disallow=all 

allow=alaw 

Na druhé ústředně PBXB bylo nutné také zaregistrovat sip trunk. Konfigurace byla 

téměř totožná: 

[general] 

register => PBXB:trunk@192.168.244.213/PBXA  
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[PBXA] 

type=friend 

secret=trunk 

context=PBXA_prichozi 

host=dynamic  

disallow=all   

allow=alaw 

 

Po dokončení konfigurace, si lze ověřit jeho registraci v konzoli Asterisku příkazem: 

CLI>sip show registry 

Host    dnsmgr Username Refresh State  

158.196.244.224:5060 N  PBXA  105  Registered 

1 SIP registrations. 

Následně musíme nakonfigurovat dialplán, který se nachází v souboru extensions.conf. 

Postupně nadefinujeme následující kontexty: 

[internal]  

exten => _1XXX,n,Dial(SIP/${EXTEN},30) 

exten => _1XXX,n,Hangup() 

Kontext internal, který využívá SIP trunk pro příchozí hovory. 

[remote]  

exten => _2XXX,n,Dial(SIP/PBXB/${EXTEN},30) 

exten => _2XXX,n,Hangup() 

Naopak kontext remote slouží pro odchozí hovory přes SIP trunk PBXB. 

[phones]  

include => internal 

include => remote 

Jednotlivé telefony na PBXA mají definován context=phones. Do tohoto kontextu zahrneme 

vytvořené kontexty internal a remote, které se starají o obsluhu příchozích a odchozích hovorů. 

[PBXB_prichozi]  

include => internal 

 Posledním kontextem, definujeme pro lepší přehlednost příchozí hovory přes trunk, 

které jsou pak zpracovány pomocí kontextu internal. 

Dialplán na ústředně PBXB je opět téměř totožný. Liší se pouze v definování čísel, kontextem 

a použitím trunku. 
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[internal]  

exten => _2XXX,n,Dial(SIP/${EXTEN},30) 

exten => _2XXX,n,Hangup() 

[remote]  

exten => _1XXX,n,Dial(SIP/PBXA/${EXTEN},30) 

exten => _1XXX,n,Hangup() 

[phones]  

include => internal 

include => remote 

[PBXA_prichozi]  

include => internal  

SIP trunk je nyní hotov a mezi oběma PBX můžou probíhat hovory dle definovaného 

dialplánu. 

3.1.2 ACD, vytvoření front a dynamických agentů 

ACD (Automatic call distribution) je specializovaný telefonní systém, který směruje příchozí 

hovory na různé agenty přiřazené k různým frontám hovorů. Fronty tvoří jednoduchý seznam hovorů, 

které mají být směrovány na agenty. ACD dohlíží na proces směrování příchozích hovorů do správné 

fronty a může upřednostňovat jednotlivé volání na základě různých faktorů, jako pořadí jejich 

příchodu, význam volajícího, naléhavost situace volajícího atd. Pokud není žádný agent k dispozici, 

zákazník je zařazen do fronty, kde mu jsou přehrávány hudební tóny nebo je přímo spojen 

interaktivním automatem. Telefonní systém také poskytuje velké množství informací o stavu Call 

centra. Tyto informace mohou být šířeny online, například počet přihlášených obsluhujících, průměrná 

doba čekání volajících, nebo zpracování offline v podobě různých statistických záznamů jako počet 

nepřijatých hovorů, počet telefonátů z daného časového úseku a další. Algoritmus, podle kterého jsou 

hovory odesílány, se nazývá strategie fronty. 

Fronty jsou konfigurovány v souboru queues.conf. Ten je rozdělen do dvou částí. Sekce 

general, která definuje nastavení pro všechny fronty a sekce, kde se definují již jednotlivé fronty. 

V hlavní sekci general nastavíme atribut persistentmembers na hodnotu yes.  

[general] 

Persistentmembers = yes 

To znamená, že při restartu Asterisku budou jednotliví členové znovu automaticky načteni 

a přiřazeni k příslušným frontám. 

Mezi nejdůležitější parametry při definováni fronty patří atributy strategy a member. Atribut 

strategy nám určuje, jakým způsobem bude probíhat distribuce hovorů mezi agenty. Níže rozepíšu 

základní strategie, které Asterisk podporuje: 

Ringall – volá všechny dostupné agenty v dané frontě, spojí volaní s tím, co první hovor 

vyzvedne. 
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Leastrecent – je volán agent, kterému nebyl hovor směrován nejdelší dobu. 

Fewestcalls – volá agenta, který má nejmenší počet hovorů. 

Random – vybírá si náhodně agenta z dané fronty. 

Round Robin – fronta cyklicky prochází mezi agenty, dokud nenajde volného agenta. Začíná 

vždy od prvního agenta a nebere v potaz jejich vytížení. 

Rrmemory – podobné chovaní jako round robin, s rozdílem, že si fronta pamatuje posledního 

volaného agenta. Při příštím procházení agentů, tedy začíná od posledního volaného agenta. 

Linear – agenti jsou lineárně vyzváněni jeden po druhém, jak jsou uvedeni v konfiguračním 

souboru. 

Druhým důležitým atributem je member, který přidává staticky členy do fronty. Členem může 

být kanál, agent anebo celá skupina agentů. Následuje ukázka všech tří možností: 

Member => SIP/sip_uzivatel 

Member => Agent/id_agenta 

Member => Agent/@cislo_skupiny 

Dále uvadím ukázku vytvořené fronty Prodej-Produkty. 

[Prodej-Produkty] 

musicclass = default  

strategy = linear 

context = Prodej-Produkty 

joinempty = strict 

leavewhenempty = strict 

Název sekce se zapisuje klasicky do hranatých závorek a nese jméno fronty. Musicclass 

nastavuje hudbu na pozadí, která je přehrávaná volajícímu při čekání ve frontě. Pro distribuci hovorů 

mezi agenty je zvolena strategie linear. Context přiřazuje frontě daný dialplán. Joinempty s hodnotou 

strict nám určuje, že nemůže volající vstoupit do fronty v případě nedostupných agentů. Poslední 

atribut leavewhenempty s hodnotou strict, zajišťuje, pokud je uživatel ve frontě a poslední agent opustí 

danou frontu, je uživatel automaticky odstraněn a předán následující prioritě. 

O vstup do dané fronty se stará aplikace Queue(), která obsahuje i možnost priority. Díky 

tomu lze provozovat fronty, jako prioritní fronty v tzv. FIFO módu. Priorita hovoru se určuje pomocí 

proměnné QUEUE_PRIO. Defaultně je tato proměnná nastavena na hodnotu 0, což znamená, 

že všechny hovory mají stejnou prioritu a budou z fronty obsluhovány dle metody FIFO. Vyšší 

hodnota této proměnné znamená vyšší prioritu a upřednostnění hovoru, při výběru z fronty. V mé 

práci jsem si vytvořil globální proměnou VIP, která reprezentuje VIP uživatele pod číslem 100: 

[globals] 

VIP => 100 
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V dialplánech pro jednotlivé fronty, si ověřuji číslo volajícího. Pokud se jedná o VIP 

uživatele, je mu přiřazena vyšší priorita a bude z fronty vybírán vždy jako první. Níže přikládám 

ukázku diaplánu pro frontu Prodej-Produktu. 

[Prodej-Produkty] 

exten => s,1,Playback(Prodej-Produkty) 

exten => s,n,GotoIf($[${CALLERID(num)} = ${VIP}]?yes:no,1) 

exten => s,n(yes),NoOp(VIP-customer) 

exten => s,n,Set(QUEUE_PRIO=10) 

exten => s,n,Queue(Prodej-Produkty) 

exten => s,n,VoiceMail(100@Queues) 

exten => s,n,Playback(goodbye) 

exten => s,n,Hangup() 

 

exten => no,1,Set(QUEUE_PRIO=5) 

. . . 

V prvním kroku bude přehrána hláška pro vstup do fronty. Následuje podmínka, zda je voláno 

z VIP čísla 100, nastavené v globální proměnné. Pokud ano skočí na prioritu n(yes), v opačném 

případě na klapku no s prioritou 1. Při splněné podmínce VIP čísla, nastaví proměnné QUEUE_PRIO 

hodnotu 10. Tím je určeno, že VIP číslo bude z fronty přednostně vybráno před ostatními. Následuje 

vstup do fronty pomocí aplikace Queue(), kde je parametrem daná fronta. V dalším kroku je 

definována aplikace VoiceMail, která přesměrovává hovor do hlasové schránky, pokud nebyl uživatel 

v dané frontě obsloužen. Hovor je ukončen Hangupem. V případě, kdy se nejedná o VIP číslo je 

nastavena proměnná QUEUE_PRIO na hodnotu 5 a hovory budou obsluženy dle FIFO módu. Dále je 

hovor zpracováván stejně, jako pro VIP čísla. 

Pro přihlášení členů neboli operátorů do fronty existují tři možnosti. První volbou je statické 

připojení operátora, pomocí atributu Member, jak jsem již uvedl výše. V druhém případě lze přihlásit 

jednotlivé členy jako tzv. Agenty, kteří jsou konfigurováni v souboru agents.conf. Syntaxe pro přidání 

agenta vypadá následovně: 

agent => agentnumber,agentpassword,name 

Asterisk rozděluje agenty dle práce do dvou skupin. Do první skupiny patří agenti, kteří jsou 

dostupní po celou dobu svého přihlášení. Agenti se po příchodu do práce přihlásí a nyní jen čekají 

na příchozí hovory. V průběhu čekání ve frontě je agentům přehrávána hudba na pozadí a jeden agent 

může být přihlášen ve více frontách. Toto řešení je převážně využíváno ve velkých Call centrech, 

kde probíhá velké množství hovorů. Přihlášení agenta se definuje v dialplánu, kde je pod definovaným 

volným číslem přihlášen pomocí aplikace AgentLogin(). Níže přidávám ukázku přihlášení agenta, 

při zavolání klapky 30, kde je postupně uživatel dotázán na číslo agenta a jeho heslo: 

exten => 30,1,AgentLogin() 
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Do druhé skupiny spadají menší Call centra, kde nejsou agenti trvale u telefonů.  V tomto 

případě využívá Asterisk aplikaci AgentCallBackLogin(), která vyžaduje oproti aplikaci AgentLogin() 

náležitou extension, na které bude agent dostupný. V tomto případě, jsou agenti nuceni vyzvedávat 

hovory manuálně. Tato aplikace byla však ve verzi Asterisku 1.6 odstraněna. Ukázka pro přihlášení 

agenta se zpětným dohledáním při zavolání klapky 31. 

 exten => 31,1,AgentCallBackLogin() 

Tímto se dostávám ke třetí možnosti a to přihlašování operátorů dynamicky, kterou jsem 

využil ve své práci. Pro přihlášení a odhlášení operátorů využívá Asterisk aplikací 

AddQueueMember() a RemoveQueueMember(). Pro přihlášení a zároveň odhlášení operátora, jsem 

v dialplánu nadefinoval makro queuelogininout: 

[macro-queuelogininout] 

exten => s,1,Answer 

exten => s,n,AddQueueMember(${ARG1}) 

exten => s,n,Goto(${AQMSTATUS}) 

exten => s,n(ADDED),Playback(agent-loginok) 

exten => s,n,Hangup 

exten => s,n(NOSUCHQUEUE),Playback(NOSUCHQUEUE) 

exten => s,n,Hangup 

exten => s,n(MEMBERALREADY),RemoveQueueMember(${ARG1}) 

exten => s,n,Goto (${RQMSTATUS}) 

exten => s,n(REMOVED),Playback(agent-logout) 

exten => s,n,Hangup 

V prvním kroku je nastaveno vyzvednutí hovoru. Pokračuje přihlášením operátora do fronty, 

kde je předávaným argumentem právě typ fronty. Následuje skok do dané priority podle proměnné  

AQMSTATUS. Při úspěšném přidání operátora do fronty skočí na prioritu n(ADDED), přehraje 

hlášku o úspěšném přihlášení a hovor se ukončí. Pokud daná fronta neexistuje, skočí na prioritu 

n(NOSUCHQUEUE), přehraje chybovou hlášku a hovor ukončí. V případě, zda je již operátor 

přihlášen v dané frontě, skočí na prioritu n(MEMBERALREADY), kde je definována aplikace 

RemoveQueueMember pro odhlášení operátora z fronty. Odhlášení je poté ověřeno proměnnou 

RQMSTATUS a přehrána informace o odhlášení operátora a hovor ukončen. Proměnná 

RQMSTATUS může nabývat ještě hodnot NOTINQUEUE nebo NOSUCHQUEUE. V mém případě 

není nutno tyto stavy kontrolovat, jelikož operátor je vždy napřed přihlášen, takže se vždy nachází 

v dané frontě a při neexistující frontě bude přehrána chybová hláška již při přihlášování. V diaplánu je 

pak definované volaní makra s daným argumentem, který představuje příslušnou frontu. Jeho zápis 

vypadá následovně: 

exten => 800,1,Macro(queuelogininout,Prodej-Produkty) 

Jednotliví operátoři mají v Call centrech právo na přestávky. V Asterisku lze pauzy dosáhnout 

pomocí aplikace PauseQueueMember(). V dialplánu jsem si nadefinoval makra queuepause 
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a queueunapause. Jedná se o zahájení a ukončení přestávky pro příslušnéhé operátora. Ukázka kódu 

vypadá následovně: 

[macro-queuepause] 

exten => s,1,Answer 

exten => s,n,PauseQueueMember(,${ARG1}) 

exten => s,n,GotoIf($[${UPQMSTATUS} = PAUSED]?paused:not_found,1) 

exten => s,n(paused),Playback(agent-paused) 

exten => s,n,Hangup 

exten => not_found,1,NoOp(Nenalezen) 

exten => not_found,n,Playback(agent-not-found) 

exten => not_found,n,Hangup 

[macro-queueunpause] 

exten => s,1,Answer 

exten => s,n,UnpauseQueueMember(,${ARG1}) 

exten => s,n,GotoIf($[${UPQMSTATUS} = 

UNPAUSED]?unpaused:not_found,1) 

... 

První řádek se stará opět o přijetí hovoru. Následuje zmíněná aplikace PauseQueueMember() 

s předáváným argumentem. Po ní je vyhodnocena podmínka z proměnné PQMSTATUS, která dohlíží, 

zda je operátor ve stavu PAUSED. Při úspěšném splnění podmínky bude přehrána hláška o zahájení 

přestávky pro operátora. V opačném případě se přehraje informace o nenalezení příslušného operátora. 

Pro ukončení přestávky slouží aplikace UnpauseQueueMember(), následovaná podmínkou 

z proměnné UPQMSTATUS s hodnotou UNPAUSED. Vyhodnocení podmínky je obdobné jako 

v případě pozastavení operátora. V dialplánu jsem definoval volání makra na klapky 810 a 811, kde je 

předávaným argumentem číslo volajícího:   

exten => 810,1,Macro(queuepause,SIP/${CALLERID(num)}) 

exten => 811,1,Macro(queueunpause,SIP/${CALLERID(num)}) 

3.1.3 IVR 

IVR (Interactive Voice Response) je zkratka pro Interaktivní hlasovou odezvu. Jedná 

se hlasový systém využívající se pro přesměrování hovorů dle požadavků zákazníka, které mohou být 

sdělovány hlasem, ale i číselnou volbou. Příkladem pro IVR je automatická spojovatelka nebo hlasové 

menu, kdy je volajícímu prezentována nabídka, na kterou reaguje stiskem tlačítka. Například 

pro přepojení na zákaznickou linku stiskněte tlačítko 9. Nabídku menu lze i rozdělit dle úrovní 

zabezpečení, 0 aby privátní informace byly poskytnuty pouze autentizovaným klientům a naopak 

obecné informace všem zákazníkům. IVR umožňuje volajícím zanechat hlasovou zprávu, která pak 

může být poslána jako e-mail správci serveru. Klíčovou myšlenkou bylo automatizovat rutinní 

opakující se úlohy, které by jinak vyžadovaly čas a úsilí zaměstnance. Automatizovaná obsluha tedy 
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v podstatě eliminuje potřebu živého operátora při zpracování hovoru. Složitější IVR mohou zahrnovat 

služby jako resetování hesla, zůstatek peněž na účtu, sledování balíčku atd. Velmi vhodné je IVR 

systém propojit s CRM (Customer Relationship Management). Díky tomu může IVR předávat 

informace z příchozího hovoru do CRM, kde současně s příchozím hovorem může dohledat nezbytné 

informace o volajícím a předat je operátorovi již v okamžiku vyzvednutí hovoru od daného zákazníka. 

Telefonní hovory je možno samozřejmě nahrávat, čehož lze využít, například k uzavírání smluv 

po telefonu. Tyto nahrávky pak mohou být automaticky ukládány do CRM systému pro snadný příští 

přístup nebo vyhledání. Systému IVR existuje celá řada, jsou vyvíjeny dle skutečných potřeb firem, 

aby jeho přínos byl maximální. Praktická realizace automatické spojovatelka je podrobně popsána 

v kapitole 4.  

3.1.4 Nahrávaní hovorů 

Asterisk využívá pro nahrávání jednotlivých hovorů aplikaci Monitor(), která umožňuje 

nahrávání jak zvuku, tak i videa. Vstupní a výstupní hlasové pakety kanálu jsou ukládány odděleně 

do zvukových souborů. Nahrávání je automaticky dokončeno při ukončení kanálu, nebo je možno 

ho zastavit pomocí aplikace StopMonitor(). Ve výchozím nastavení jsou soubory ukládány v adresáři 

/var/spool/asterisk/monitor/. Pokud monitorovaný soubor nelze otevřít nebo kanál je již monitorován, 

návratová hodnota je rovna -1 jinak vrací hodnotu 0. Syntaxe vypadá takto: 

Monitor([file_format[:urlbase][,fname_base][,options]]) 

Monitor() obsahuje následující argumenty: 

file_format – Specifikace formátu souboru. Pokud není nastaveno je použito defaultní 

nastavení na formát wav. 

Fname_base – Pokud je nastaveno, změní název souboru na zadaný. 

options – může nabývat 4 hodnot: 

m – Po dokončení nahrávání záznamu, příchozí a odchozí zvukové soubory se smíchají 

do jednoho souboru a odstraní se originál. Na straně serveru je vyžadováno mít nainstalovaný soxmix 

z balíčku SoX. Pokud je proměnná ${MONITOR_EXEC} definována, tato aplikace se provede místo 

soxmix a původní příchozí a odchozí zvukové soubory nebudou vymazány. Soxmix 

nebo ${MONITOR_EXEC} předávájí tři hodnoty: názvy příchozích nebo odchozích zvukových 

souborů a jméno smíšeného souboru, které je akorát bez IN/OUT označení. Pokud je nastaven  

${MONITOR_EXEC_ARGS}, bude obsah předán jako další argumenty pro ${MONITOR_EXEC}.  

Jak ${MONITOR_EXEC} tak Mix flag lze nastavit z rozhraní správce. 

B – Uloží soubor pouze tehdy, když je kanál přesměrován, tedy jakmile rozhovor skutečně 

začne a pouze dokud není zavěšen. 

I – Přeskočí nahrávání vstupního streamu (m zakáže možnost). 

o - Přeskočí nahrávání výstupního streamu (m zakáže možnost). 
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Druhou aplikací, která v Asterisku umožňuje nahrávání hovorů je MixMonitor. Níže uvádím 

zápis její syntaxe: 

MixMonitor(filename.extension,[options,[command]]) 

Mezi její platné možnosti patří: 

a – připojení k souboru místo přepsání. 

b – ukládá zvuk pouze, zda je kanál bridgovaný. 

v(<x>) – úprava hlasitosti příchozího zvuku o <x> -4/4. 

V(<x>) – úprava hlasitosti odchozího zvuku o <x> -4/4. 

 W(<x>) – úprava celkové hlasitosti o  <x> -4/4. 

V mém dialplánu jsem nastavil nahrávání hovoru pro příchozí a odchozí hovory z PBXB 

a na interní volání klapky 99, které směřuje do IVR. Níže přidávám ukázku nahrávání hovoru pro 

příchozí hovor na PBXA: 

exten => _1XXX,1,NoOp(Nahravani) 

exten => 

_1XXX,n,Set(DIRNAME=/var/spool/asterisk/monitor/prichozi/${STRFTIME(

${EPOCH},,${CALLERID(num)}->${EXTEN}/Month:%m/Day:%d/)}) 

exten => _1XXX,n,Set(FILENAME=${STRFTIME(${EPOCH},,%d.%m.%Y)}-

${STRFTIME(${EPOCH},,%H:%M:%S)}) 

exten => _1XXX,n,System(/bin/mkdir -p ${DIRNAME} -m a=rwx) 

exten => _1XXX,n,MixMonitor(${DIRNAME}${FILENAME}.wav)  

exten => _1XXX,n,Monitor(wav,${DIRNAME}${FILENAME}) 

exten => _1XXX,n,Dial(SIP/${EXTEN},30) 

exten => _1XXX,n,Hangup() 

Prvním řádkem si pouze vypíšu do konzole Asterisku, informaci o nahrávání. V druhém kroku 

se do proměnné DIRNAME uloží cesta, kde se budou jednotlivé nahrávky ukládat. Zde jsem zvolil 

klasickou cestu v Asterisku do složky monitor (/var/spool/asterisk/monitor) , kde následuje složka 

s názvem o typu hovoru, který je v mé ukázce příchozí. Následují podsložky v daném pořadí: číslo 

volajícího -> číslo volaného, měsíc, den a zde se již nachází dané náhrávky. V následujícím kroku, je 

obdobný příklad, kde do proměnné FILENAME ukládám jméno souboru ve formátu den-měsíc, 

rok-hodiny-minuty-sekundy. Poté využívám aplikaci System(), která umožňuje využívat linuxové 

příkazy. V tomto případě se konkrétně jedná o příkaz mkdir s vytvořením složky, jejíž cesta je právě 

uložená v proměnné DIRNAME. Následně již začne nahrávání hovorů pomocí aplikace Mixmonitor(), 

kde bude daná nahrávka uložena ve formátu wav a výstupem bude jeden soubor. Oproti tomu aplikace 

Monitor() nahraje oba vstupy zvlášť a jednotlivé soubory uloží s koncovkou -in pro vstupní a -out 

pro výstupní nahrávku. Dále již nastává klasický hovor pomocí aplikace Dial(), který je ukončen 

standardně Hangupem a tím i celé nahrávání hovoru. Obdobné je nahrávání pro odchozí a interní 

hovory, které se liší pouze ve složce, kde jsou ukládány. 
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3.1.5 Monitorování agentů 

Pro monitorování agentů jsem využil open source projekt Queuemetrics. Díky tomuto modulu, 

lze sledovat své Call centrum v reálném čase. 

Postup instalace Queuemetrics na Asterisk: 

wget -P /etc/yum.repos.d http://yum.loway.ch/loway.repo 

yum install queuemetrics 

Instalace  MySQL databáze pro QueueMetrics: 

cd /usr/local/queuemetrics/webapps/queuemetrics-1.6.2.1/WEB-

INF/README 

./installDb.sh 

Následně zadáme adresu 158.196.244.213:8080/queuemetrics do webového prohlížeče 

a potvrdíme souhlas s podmínkami, poté se provede instalace deamona qloader: 

yum install qloaderd 

Nyní je třeba provést úpravu souboru qloaderd, aby mohl Queuemetrics získávat údaje 

z Asterisku: 

nano  /etc/sysconfig/qloaderd  

PARTITION=P001 

QUEUELOG=/var/log/asterisk/queue_log 

LOGFILE=/var/log/asterisk/qloaderd.log 

LOCKFILE=/var/lock/subsys/qloaderd  

PIDFILE=/var/run/qloaderd.pid 

MYSQLHOST=localhost  

MYSQLDB=queuemetrics  

MYSQLUSER=queuemetrics  

MYSQLPASS=somepassword 

Následuje restart deamona: 

/etc/init.d/qloaderd restart 

Poté v souboru configuration.properties upravíme cestu pro default.queue_log_file, do naší 

databáze s názvem partition (P001): 

cd /usr/local/queuemetrics/webapps/queuemetrics-1.6.2.1/WEB-INF 

nano  configuration.properties 

default.queue_log_file=sql:P001 

Provedeme restart queumetrics: 

/etc/init.d/queuemetrics restart 
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Dále již ve webovém prohlížeči zadáme adresu 158.196.244.213:8080/queuemetrics 

a přihlásíme se pomocí loginu demoadmin a hesla demo. 

Nyní můžeme nakonfigurovat jednotlivé agenty a fronty ve webovém rozhraní Queuemetrics. 

Pro editaci agentů se proklikneme pomocí odkazu Edit Agents, kde zvolíme možnost New. Nyní 

nám vyskočí nový formulář, ve kterém vyplníme Asterisk agent code. V mém případě mám 

pro přihlášení agentů připravené SIP uživatele na číslech 20-29. Čili pro přihlášení agenta pomocí SIP 

uživatele na čísle 20 doplníme do Asterisk agent code hodnotu SIP/20. Následně můžeme vyplnit pole 

pro popis agenta. Zde jsem popisoval agenty dle jejich jména s jejich přirazeným telefonním číslem 

(David <20>). Následují různé vlastnosti pro přidání lokace nebo skupiny agenta, zda se jedná o 

supervizora a další, které jsou nepovinné. Poté konfiguraci uložíme a agent je nadefinován. Podobně je 

tomu při definování front. Zde do pole Queue alias zadáváme název fronty a v poli Queue(s) jméno 

fronty, které je definováno v souboru queues.conf. Nacházejí se zdedalší nepovinná pole, kde můžeme 

například určit, zda hovory do fronty budou pouze příchozí, odchozí nebo obě varianty. Dané frontě 

lze i přiřadit dané agenty, nastavit počet hovorů ve frontě, počet čekajících agentů atd. 

Po nadefinování již, můžeme sledovat statistiky našeho Call centra. V Queuemetrics se pak nachází 

další záložky pro různé editace uživatelů, reportů, exportů, IVR atd. Vše je díky přehlednému 

webovému rozhraní přijatelné i pro začínající uživatele 

Pro zobrazení statistiky je určen definovaný report, ke kterému můžete navolit určitou frontu 

nebo agenta. Časové osy jsou zde přednastaveny například pro jeden den, včerejší den, týden atd. 

Po zvolení časové osy se zobrazí souhrnné statistiky o našem Call centru. Celkové informace 

si můžete nechat vyexportovat do souboru ve formátu pdf nebo xls. Pokud Vás ovšem zajímá pouze 

určitá informace, i zde je možnost exportu do souboru ve formátech xls, csv nebo xml. Níže přidávám 

statistické ukázky z testování mého Call centra: 

 

Obrázek 3.2:    Celkové statistiky Call centra 
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Obrázek 3.3:    Statistika pro jednotlivé agenty 

 

Obrázek 3.4: Statistika pro jednotlivé fronty 
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3.1.6 Ostatní služby Asterisku 

Mezi další služby, které jsem využil ve své práci, patří: 

 Hlasová schránka 

 Konference 

 Hudba na pozadí 

Pro interní volání uvnitř Call centra jsem si vytvořil makro inter-dial. Tímto je zajištěno 

vzájemné volání jednotlivých zaměstnanců ve firmě. Struktura makra je zobrazena níže:  

[macro-inter-dial] 

exten => s,1,NoOp(interni volani) 

exten => s,n,Dial(SIP/${ARG1},5) 

exten => s,n,Goto(s-${DIALSTATUS},1) 

exten => s-BUSY,1,VoiceMail(${ARG1}@internal,b) 

exten => s-BUSY,2,Hangup() 

exten => s-NOANSWER,1,VoiceMail(${ARG1}@internal,u) 

exten => s-NOANSWER,2,Hangup() 

exten => _s-.,1,Playback(invalid) 

exten => _s-.,2,Hangup() 

exten => s-Answer,1,Hangup() 

Hovor je klasicky spojen pomocí aplikace Dial(), které je předán argument v podobě volaného 

čísla. Neúspěšné spojení je ošetřeno pomocí proměnné DIALSTATUS, kde můžou nastat tři skoky 

a to na klapku s-BUSY, s-NOANSWER nebo _s-., podle výsledného stavu vytáčeného hovoru. Stav 

NOANSWER sdělí uživateli, že je volající nedostupný zatímco stav BUSY definuje zaneprázdněného 

uživatele. Při jakémkoliv jiném stavu skončí na klapce _s-., kde je přehráná chybová hláška a hovor 

ukončen. Bezpečné ukončení hovoru při úspěšném vyzvednutí hovoru obstarává klapka s-Answer. 

Volání makra je definováno v kontextu internal následovně s předávaným argumentem v podobě 

volaného čísla: 

exten => _2X,1,Macro(inter-dial,${EXTEN}) 

Nyní postupně popíšu jednotlivé konfigurace daných služeb. 

3.1.6.1 Hlasová schránka 

Jedna z nejvíce oblíbených funkcí moderní telefonie je hlasová schránka, která slouží pro 

zanechání hlasové zprávy volanému při jeho nedostupnosti. Konfigurace se provádí v souboru 

voicemail.conf, který je členěn na 3 sekce general, zonemessages a jednotlivé kontexty hlasové 

schránky. Sekce general jak je již v Asterisku zvykem se stará o obecné nastavení. U hlasové schránky 

se jedná například o nastavení formátu hlasové zprávy, maximální a minimální délka hlasové zprávy 

atd. Zonemessages je nepovinná sekce sloužící pro nastavení různých časových pásem po celém světě. 
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V poslední řadě se jedná již o zmiňované kontexty pro hlasové schránky. Syntaxe pro definování 

schránky je následující: 

mailbox=>pin,full name,email address,short email address,mailbox 

options 

V mé práci jsem v sekci general nastavil ukládání zpráv ve formátu waw, maximální délku 

zprávy na 180s, které mohou obsahovat i přílohy. Atributem maxsilence=5, určuji, že po 5 sekundách 

ticha bude zpráva pokládána za ukončenou. Poté jsem vytvořil kontext internal, kde se nachází hlavní 

hlasová schránka pro Call centrum a hlasové schránky pro interní pracovníky. U jednotlivých 

hlasových schránek je postupně nastaven pin, název a e-mailová adresa. Obdobně je nadefinován 

kontext Queues pro hlasové schránky jednotlivých front. Níže přikládám kratší ukázku zdrojového 

kódu: 

[general] 

format=wav 

maxmessage=180 

attach=yes 

maxsilence=5 

[internal] 

50 => 1234,Schranka,callis-ostrava@gmail.com 

... 

[Queues] 

100 =>1234,Produkty,callis-ostrava@gmail.com 

... 

Ve spolupráci s hlasovou schránkou je používána aplikace VoiceMailMain(), která umožňuje 

volajícím kontrolovat hlasové zprávy. Tato aplikace je využívána v diaplánu a její syntaxe vypadá 

následovně: 

VoiceMailMain([mailbox@[context]],[options]) 

Ve svojí práci jsem si vytvořil menší IVR systém pro správu hlasové schránky, který je 

znázorněn následujícím diagramem. 
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Obrázek 3.5:    Diagram pro IVR systém hlasové schránky 

Po zavolání klapky 51, následuje podmínka, která nám určí, zda má volaný definovanou 

hlasovou schránku. Toho je docíleno díky aplikace MailboxExists(), která obsahuje parametry název 

schránky a její kontext. Takto vypadá zápis v mém dialplánu: 

exten => 51,1,NoOp(Zjisteni Voicemail) 

exten =>51,n,GotoIf(${MAILBOX_EXISTS(${CALLERID(num)}@internal)} = 

"1"?yes:no,1) 

Pokud má daný uživatel vytvořenou hlasovou schránku, skočí do další podmínky, která určuje, 

zda je hlasová schránka zapnutá nebo vypnutá. V případě neexistující hlasové schránky bude tato 

informace sdělena uživateli a hovor ukončen. Podmínka pro zjištění aktivní či neaktivní hlasové 

schránky vypadá následovně: 

exten =>51,n,GotoIf($[${DB(voicemail/${CALLERID(num)})} = 

1]?vmon:vmoff,s,1) 

Při aktivní hlasové schránce skočí na prioritu n(vmon), kde bude uživateli přehráno menu. Zde 

má uživatel na výběr dvě možnosti. Konkrétně se jedná o vstup do své hlasové schránky 

či její vypnutí. Pro tyto volby jsou v dialpánu nastaveny vlastní kontexty viz níže. 

[voicemail] 
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exten => s,1,Answer 

exten => s,n,VoiceMailMain(${CALLERID(num)}@internal) 

exten =>50,n,Hangup 

[voicemail-off] 

exten => s,1,NoOp(Vypnuti mailbox) 

exten => s,n,Set(DB(voicemail/${CALLERID(num)})=0) 

exten => s,n,Playback(mailbox-noexist) 

exten => s,n,Playback(goodbye) 

exten => s,n,Hangup 

Pro vstup do hlasové schránky je využívaná již zmíněná aplikace VoiceMailMain. Vypnutí 

hlasové schránky je provedeno pomocí aplikace Set() s klíčovým slovem DB, který zajišťuje zapsání 

informací do databáze Asterisku. Naopak pokud je hlasová schránka neaktivní, bude uživatel 

do kontextu vmoff. Zde je definované menu s možností zapnutí své hlasové schránky. Zapnutí hlasové 

schránky je obdobné jako její vypnutí, s tím rozdílem, že je do Asterisk databáze zapisována hodnota 

1.  

exten => s,n,Set(DB(voicemail/${CALLERID(num)})=1) 

Obě IVR menu jsou ošetřeny jak proti špatné volbě, tak proti časovému limitu. V obou menu 

je nastavena smyčka pro maximálně jedno opakované přehrání menu. Tyto nastavení budou 

podrobněji rozepsány v kapitole 4. 

3.1.6.2 Konference 

Asterisk od svého počátku podporoval konference pomocí modulu Meetme. Tento modul je 

založen na mixování audia pomocí DAHDI rozhraní. Toto řešení však požadovalo podporu časování, 

které mohlo být praktikováno hlasovou kartou nebo později softwarovými časovači. Mezi jeho 

nevýhody patří problém s provozem na virtuálních systémech a podpora frekvence pouze do 8khz. 

Proto se ve verzi Asterisku 1.6.2 objevila alternativa v podobě modulu ConfBridge. Hlavním rozdílem 

oproti Meetme je, že mixování audia je prováděno interně v Asterisku na různých frekvencích. 

Od verze Asterisku 1.8, navíc odpadá závislost na časovači. Navíc byla zabudována základní podpora 

pro video. Základní syntaxe pro novou aplikaci Confbridge() je následující: 

ConfBridge([confno][,bridge_profile[,user_profile[,menu]]]) 

 

Konference poskytuje čtyři základní koncepty: 

Číslo konference (Conference Number) – je název pro danou konferenci, který není 

omezený pouze číslicemi. Volající, kteří se připojí do stejné konference, budou moci spolu 

komunikovat v dané konferenci. Přiřazení konference k danému číslo je definováno v diaplánu. 

Profil konference (Bridge Profile) – jedná se o nastavení parametrů pro danou konferenci. 

Každá konference, musí mít svůj vlastní profil. Jedna konference pak nemůže mít více profilů. 
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Profil uživatele (User Profile) – nastavení parametrů pro uživatele. Každý uživatel 

v konferenci může mít svůj vlastní profil. 

Konferenční menu (Conference Menu) – zde jsou sestaveny funkce, které jsou poskytnuty 

uživateli pomocí DTMF volby pokud je připojen do konference. Každý uživatel může mít svoje 

vlastní individuální konferenční menu. 

Jednotlivé profily a menu jsou konfigurovány v souboru confbridge.conf, který je rozdělen 

do tří sekcí  general, default_bridge a default user. Sekce general je doposud nevyužitá, avšak 

vyhrazena pro budoucí použití. Ve zbývajících dvou sekcí jsou nastavovány možnosti pro konferenci 

v případě default_bridge a možnosti uživatele v sekci default_user. Níže uvádím svoji konfiguraci: 

[general] 

[admin_user] 

type=user 

pin=1234 

marked=yes 

admin=yes 

music_on_hold_when_empty=yes 

[default_user] 

type=user 

pin=1111 

wait_marked=yes 

end_marked=yes 

music_on_hold_when_empty=yes 

announce_user_count=yes 

[default_bridge] 

type=bridge 

max_members=10 

record_conference=yes 

 

Vytvořil jsem si dva profily pro uživatele admin_user a default_user, přičemž v prvním 

případě se jedná o admina a v druhém případě o obyčejného uživatele. Profil admin obsahuje atribut 

pin, kde je nastaven číselný kód pro vstup do konference. Následuje atribut market, nastaven 

na hodnotu yes jako tzv. označený uživatel. Pomocí atributu admin je určeno, že se jedná o admina 

a při prázdné konferenci bude přehrávána hudba na pozadí. V profilu obyčejného uživatele je navíc 

atribut wait_marked=yes, který určuje, že daný uživatel musí počkat na označeného uživatele před 

vstupem do konference. Naopak end_marked zajišťuje při odchodu posledního označeného uživatele, 

vyjmutí všech obyčejných uživatelů z konference. Profil default_bridge určuje, že se jedná o profil 
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konference s maximálním počtem deseti uživatelů a při vstupu prvního uživatele bude tato konference 

nahrávána. 

3.1.6.3 Hudba na pozadí 

V oblasti Call center se jedná o velice důležitou službu. Hudba na pozadí je přehrávána 

jednotlivým čekajícím zákazníkům ve frontě, při přidržení hovoru atd. V Asterisku se konfiguruje 

pomocí souboru musiconhold.conf a jeho ukázku přidávám níže: 

[default]  

mode=files 

directory=/var/lib/asterisk/moh/ 

random = yes 

Atribut mode, definuje čtení souborů z jakéhokoliv adresáře v podporovaném formátu 

Asterisku. Directory určuje adresář, kde se nachází hudební soubory a random=yes zajišťuje jejich 

náhodné přehrávání. 

3.2 Call centrum na Elastixu 

Druhou možností pro vytvoření Call centra jsem si vybral open source řešení Elastix, které je 

založeno na Asterisku. Linuxová distribuce Elastixu běží pod systémem CentOS a má za cíl zahrnout 

všechny komunikační alternativy a mít je k dispozici na podnikové úrovni v jedinečném řešení. 

V březnu roku 2006 byl projekt Elastix představen jako webové rozhraní pro Asterisk. Později v témže 

roce, byl projekt vyvinut do podoby Asterisk jako distribuční ISO CD. Mezi jeho základní funkce patří 

Voip ústředna s napojením do PSTN, Email server, vlastní CRM, IM (Instant Messaging) server 

a další. Elastix jak jsem již zmínil výše je open source nástroj, takže je zcela zdarma pod licencí 

GPLv2.  

Po zadání IP adresy svého virtuálního stoje do prohlížeče, se ocitneme ve webovém rozhraní 

Elastixu. Pro vytvoření Call centra jsem využil modulu Call Center – 2.2.0-15, který jsem do Elastixu 

nainstaloval pomocí rozhraní Addons. Po dokončení instalace se v  rozhraní Elastixu objeví nová 

záložka Call Center, kde je již nainstalovaný modul plně k dispozici. V modulu Call Center 

pod záložkou Configuration, nastavíme login a heslo pro přihlášení do Asterisku. Po uložení nastavení 

provedeme stopnutí a znovu spuštění dialeru. 

Defaultní nastavení najdeme pod záložkou System, kde je možnost definovat nastavení sítě, 

úvodní obrazovku dashboard a jednotlivé preference. Vytvoření jednotlivých uživatelů nebo skupin 

se provádí pod položkou Users. Každé skupině lze nadefinovat uživatelské práva. Například uživatel 

admin bude mít přístup k systémovým nastavením a naopak obyčejnému agentovi stačí povolit pouze 

agent konzoli, která je dostačující pro jeho práci. Dále umožňuje Elastix nastavení zabezpečení,  

e-mailu a faxu. Podrobnější popis konfigurace Call centra se nachází v příloze. 
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4 Praktická realizace automatické spojovatelky 

Nyní popíšu vytvoření základního hlasového menu pro moje Call centrum. Asterisk má 

k dispozici seznam základních hlášek, které mohou být použiti při provozu IVR. Jelikož jsem své 

hlasové menu více specifikoval, nahrál jsem si svoje vlastní zvukové hlášky pomocí programu 

Balabolka, který funguje na principu text-to-speech. Tento program vytváří zvukové soubory 

ve formátu wav. Všechny nahrávky jsem poté převedl do vhodného formátu pro Asterisk, konkrétně 

do formátu raw pomocí linuxového balíčku sox. Vytvořil jsem si jednoduchý bashovský skript 

waw2raw, který využívá daný balíček a vypadá následovně: 

#!/bin/bash 

sox-V"$1.wav"-r8000-c1"$1.raw" 

Volání skriptu se provádí příkazem: 

./waw2raw nazevhlasky 

4.1 Automatická spojovatelka v Asterisku 

Pro vytvoření dynamického hlasového menu jsem využil standardu ODBC (Open DataBase 

Connectivity), který bude Asterisk využívat pro připojení do SQLite databáze. Vytvoření databáze 

jsem provedl příkazem: 

sqlite3 sqlite-asterisk  

V databázi jsem vytvořil tabulky ivr a ivr1, které definuji dynamické chování hlasového menu. 

Čili každá provedená změna v databázi ovlivní chování daného IVR. Výhodou je tedy spravování 

daného IVR pomcí hodnot v databázích, místo statického definování v dialplánu. Díky tomu lze 

snadno měnit jednotlivé volby hlasového menu. Níže přidávám ukázku tabulky ivr s naplněnými 

hodnotami, podle kterých se řídí hlavní menu Call centra. 

sqlite>select * from ivr; 

+---+-------+-------------+------+---------+---------+-----------+ 

| id| button|      context| exten| priority|    queue|  voicemail| 

+---+-------+-------------+------+---------+---------+-----------+ 

| 1 |     1 |   Prodej-IVR|    s |       1 |         |           |           

| 2 |     2 |   Sluzby-IVR|    s |       1 |   Sluzby| 200@Queues|           

| 3 |     3 |  Podpora-IVR|    s |       1 |  Podpora| 300@Queues|           

| 4 |     4 |     Info-IVR|    s |       1 |         |           |           

| 5 |     5 | Schranka-IVR|    s |       1 |         |  50@Queues|           

| 6 |     9 | Asistent-IVR|    s |       1 | Asistent| 400@Queues|           

+---+-------+-------------+------+---------+---------+-----------+ 
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Instalaci ODBC provedeme následujícími příkazy: 

yum install unixODBC unixODBC-devel libtool-ltdl libtool-ltdl-devel 

yum install mysql-connector-odbc 

Po úspěšné instalaci je třeba nastavit jeho konfigurační soubory. Konkrétně soubor 

/etc/odbc.ini, kde se vytváří identifikátor připojení pro Asterisk. Jeho konfigurace vypadá následovně: 

[sqlite-asterisk] 

Description = Asterisk SQLITE datasource 

Driver  = SQLITE3  

Database   = /var/lib/asterisk/asterisk-sqlite  

Timeout   = 1000 

Poté konfigurace ovladače pro databázový systém SQLITE3 ve vrstvě ODBC, 

která se nachází v souboru /etc/odbcinst.ini. Níže uvádím ukázku této konfigurace: 

[SQLite3]  

Description = SQLite3 ODBC driver 

Driver  =/usr/local/lib/libsqlite3odbc.so  

Setup   =/usr/local/lib/libsqlite3odbc.so  

Threading  = 2 

FileUsage  = 1 

UsageCount  = 1  

Nyní již zbývá nastavit připojení Asterisku k databází přes vrstvu ODBC. Při instalaci 

Asterisku je nutné zkompilovat všechny potřebné moduly. Konfigurace se provádí v souboru 

/etc/asterisk/res_odbc.conf: 

[sqlite-asterisk] 

enabled => yes 

dsn => sqlite-asterisk 

pre-connect => yes 

Automatické nahrávání modulu je pak definováno v souboru /etc/asterisk/modules.conf 

pomocí: 

autoload = yes 
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Po restartování Asterisku, lze ověřit spojení v jeho konzoli pomocí příkazu odbc show. Níže 

uvádím jeho výpis: 

CLI> odbc show 

ODBC DSN Settings 

----------------- 

Name:   sqlite-asterisk 

DSN:    sqlite-asterisk 

Last connection attempt: 1969-12-31 19:00:00 

Pooled: Yes 

Limit:  500 

Connections in use: 1 

- Connection 1: connected 

Následně již zbývá nastavení SQL příkazů a jejich povolení použití v dialplánu. 

Tato konfigurace se provádí v souboru /etc/asterisk/func_odbc.conf. Zde se definují jednotlivé 

kontexty, které obsahují dsn databáze a daný dotaz. Jako příklad uvádím kontext TO-CONTEXT, 

který slouží pro výběr kontextu z tabulky ivr podle ID, které je předáváno jako parametr. 

[TO-CONTEXT] 

dsn=sqlite-asterisk 

readsql=SELECT CONTEXT FROM IVR WHERE ID=’${ARG1}’ 

V diaplánu se pak hodnota vypíše do proměnné ODBC s názvem kontextu a daným 

parametrem. Níže je uvedena proměnná, které je přiřazena kontext s ID=1. 

${ODBC_TO-CONTEXT(1)} 
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Pro detailnější pochopení mého IVR jsem vytvořil strukturovaný diagram, 

na kterém vysvětlím jeho princip. 

Obrázek 4.1:    Diagram hlavního hlasového menu 

Hlasové menu jsem nastavil na klapku 99. Po vyzvednutí hovoru následuje podmínka, 

která definuje, zda je Call centrum otevřeno. Dále je nastaven pozdrav dle aktuálního času 

a poté již samostatné přehrání hlasového menu. Toto menu obsahuje 6 voleb, které jsou znázorněny 

na obrázku č. 4.1. Nyní ve zkratce popíši zdrojový kód pro hlasové menu, který je definován 

v dialplánu:    
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[internal] 

exten => 99,1,Answer() 

exten =>99,n,GotoIfTime(08:00-16:00,mon-fri,*,*?open,1) 

exten =>99,n,Playback(closed) 

exten =>99,n,Playback(goodbye) 

exten =>99,n,Hangup() 

exten =>open,1,Goto(ivr-menu,s,1) 

V kontextu internal je na klapce 99 nastaveno vyzvednutí hovoru. O ověření pracovní doby se 

stará aplikace GotoIfTime(). V ní jsem definoval jako atributy otevírací dobu od 08:00 do 16:00, 

od pondělí do pátku, po všechny měsíce v roce. Při volání mimo pracovní dobu, je volajícímu 

přehrána informace o provozní době Call centra a hovor náležitě ukončen. V opačném případě je 

hovor směrován do kontextu ivr-menu. 

Zde vypsána informace o začátku IVR a přehrán pozdrav dle aktuálního času a vytvoření 

proměnné count s hodnotou 0, která určuje počet opakování menu. Dále přiřazená priorita n(loop), 

s výpisem Start menu do konzole Asterisku. Následně již přehrání hlasového menu, po kterém je 

nastavena  čtyř sekundová prodleva pro DTMF volbu.    

[ivr-menu] 

exten => s,1,NoOp(Zacatek IVR) 

exten => s,n,ExecIfTime(08:00-12:00,*,*,*?Playback(good-morning) 

exten => s,n,ExecIfTime(12:01-16:00,*,*,*?Playback(good-afternoon) 

exten => s,n,Set(count=0) 

exten => s,n(loop),NoOp(Start menu) 

exten => s,n,Background(Menu) 

exten => s,n,WaitExten(4) 

Zde je již definováné IVR menu. Pomocí ODBC jsou volány jednotlivé kontexty, ve kterých 

je definován daný SQL dotaz. Jednotlivé kontexty jsou volány s parametrem ID. Postupně jsou 

z databáze přiřazeny hodnoty pro DMTF volbu, kontext, klapku a prioritu. 

exten => ${ODBC_TO-BUTTON(1)},1,Goto(${ODBC_TO-

CONTEXT(1)},${ODBC_TO-EXTEN(1)},${ODBC_TO-PRIO(1)}) 

... 

Níže je ošetřena neplatná volba pomocí speciální klapky i, po které je přehrána hláška o špatné 

volbě a pokračuje na klapku loop s prioritou 1. Zde se navýší hodnota proměnné count o jedničku. 

Pokud je hodnota proměnné count vyšší než 1, přeskočí na klapku end a přehraje se zvuková hláška 

goodbye a následně je hovor ukončen. V opačném případě skočí na prioritu s(loop) a menu se bude 

opakovat.   
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exten => i,1,Playback(bad-choice) 

exten => i,n,Goto(loop,1) 

exten => t,1,NoOp(Vyprsel cas) 

exten => t,n,Goto(loop,1) 

exten =>loop,1,Set(count=$[${count} + 1]) 

exten => loop,n,GotoIf($[${count} > 1]?end,1:s,loop) 

exten =>end,1,Playback(goodbye) 

exten => end,n,Hangup() 

4.2 Automatická spojovatelka v Elastixu 

V prvním kroku jsem nahrál již vytvořené hlášky pro své hlasové menu, přes záložku System 

Recording. Tyto hlášky Asterisk přehrává pomocí aplikace Background(). Samostatné vytváření 

hlasového menu se provádí pod záložkou IVR. Zde nadefinujeme jméno a popis IVR, úvodní 

přehrávací menu a časový limit. Dále pak počet opakování přehrání menu při špatné volbě či vypršení 

časového limitu a následné ukončení hovoru při jeho překročení. V posledním kroku nastavíme 

jednotlivé volby pro daná tlačítka: 

Obrázek 4.2: Vytvoření hlasového menu 
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Hlasové menu má stejnou strukturu, která je zobrazena na obrázku 4.1. Nastavení otevírací 

doby Call centra se nastavuje pod záložkou Add Time Group. Zde vyplníme popis časové skupiny 

a přesnou otevírací dobu: 

Obrázek 4.3:    Nastavení Time Group 

Následně v záložce Time conditions, definujeme podmínky pro vytvořenou časovou skupinu. 

Veškeré přijaté hovory během pracovní doby budou směrovány do hlavního menu. Při hovoru mimo 

pracovní dobu bude přehrána informace o provozní době Call centra a poté se hovor ukončí. 

Obrázek 4.4:    Vytvoření Time Condition 
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Jednotlivé oznámení se vytváří pod záložkou Annoucements, které jsou v Asterisku 

přehrávány pomocí aplikace Playback(). Zde se definuje popis, přehrávaná hláška, počet opakování 

a následná operace, která může být například, ukončení hovoru nebo přepnutí do hlasové schránky. 

    Obrázek 4.5:    Editace oznámení 

Závěrem je třeba nastavit základní telefonní číslo DID, pod kterým bude dané Call centrum 

fungovat. Toto nastavení se provádí v záložce Inbound Routes, kde definujeme popis, DID číslo 

a následné směrování hovoru do vytvořené Time Conditions Otevreno, kde je již dále hovor 

automaticky zpracováván. 
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Závěr a zhodnocení dosažených výsledků 

Má diplomová práce je zaměřena na vytvoření Call centra na platformě Asterisk. V úvodní 

kapitole jsem se věnoval teoretickému úvodu Call centra. V této části jsem postupně popsal 

architekturu, komunikační kanály, dělení a jednotlivé funkce Call center. V závěru kapitoly 

pak výpočet základních provozních parametrů Call centra. 

V druhé kapitole je postupně rozebrán open source projekt Asterisk. V rámci této kapitoly 

jsem popsal jeho základní architektru, popdporované technologie a hardware. Detailněji jsem 

také zpracoval velmi důležitou část Asterisku a to jeho dialplán. Dále jsem zmínil nejpoužívanější 

způsoby zabezpečení informací, mezi které patří SRTP, TLS a VPN. 

Následující kapitolou začíná praktická část této práce a její hlavní cíl - vytvoření Call centra 

na Asterisku. V rámci vlastní práce jsem vytvořil dvě řešení na přidělených virtuálních strojích 

a to přesněji řečeno Call centrum na softwarové pobočkové ústředně Asterisk, v druhém případě 

pak na open source softwaru Elastix, který poskytuje pokročilejší webové rozhraní. Postupně jsem 

v práci rozebral a definoval jednotlivé konfigurace. Od základního vytvoření sipových uživatelů a sip 

trunku přes konfiguraci front a dynamických agentů po nahrávání hovorů a monitorování agentů. Také 

jsem definoval ostatní služby, které jsou využívany při provozu Call centra mezi které patří hlasová 

schránka, konference a hudbu na pozadí. Podrobnější postup pro vytvoření Call centra přes webové 

rozhraní Elastix je přiložen v příloze. 

Dalším bodem této práce byla praktická realizace automatické spojovatelky, která zařizuje 

bezobslužné směrování volání ve firmě. Toho jsem docílil prostřednictvím využití standardu ODBC, 

který Asterisk využívá pro spojení s databází. Dále jsem vytvořil tabulky pro jednotlivé hlasové menu, 

které obsahují hodnoty pro definování chovaní daného IVR, jako například stisknuté tlačítko, kontext, 

prioritu a další. Díky tomu lze pohodlně měnit hlasové menu pomocí hodnot v databázi a nemusí 

se staticky měnit nastavení v konfiguračním souboru extensions.conf. Pro větší specifikaci svého Call 

centra, jsem nahrál své vlastní zvukové hlášky pomocí softwaru Balabolka, které jsem převedl 

do podporovaného formátu Asterisku pomocí balíčku SoX. 

Při testování jsem využil softwárových telefonů a to konkrétně X-Lite, Yate, Ekiga a Zoiper. 

Velkou výhodu mi přinesl sofhone Zoiper, který podporuje konfiguraci pro více uživatelů. Díky tomu 

jsem si nadefinoval jednotlivé SIP účty a přihlásil jednotlivé agenty. Následně jsem si vytvořil trunk 

mezi dvěma PBX, aby bylo schopno Call centrum přijímat jak příchozí, tak odchozí hovory. 

Při provozu Call centra jsem testoval definované strategie různých front, monitorování různých agentů 

a nahrávání hovorů pomocí aplikace Monitor(). Pro monitorování agentů jsem využil projektu 

Queuemetrics, který umožňuje i realtime monitorování a lze tak mít podrobný přehled nad celým Call 

centrem. Při testování hlasového menu jsem dynamicky měnil hodnoty v databázi, a tím i celé chování 

hlasového systému dle svých potřeb. 

Call centrum bylo tedy úspěšně vytvořeno na dvou řešeních a pečlivě otestováno 

na simulovaných hovorech. Konfigurace na Asterisku probíhá pouze pomocí konfiguračních souborů 

a toto řešení bych doporučil pro zkušenější uživatele, kteří již mají nějaké zkušenosti s Asteriskem. 

Oproti tomu řešení na Elastixu je velmi pohodlné díky webovému rozhraní a jednodušší pro uživatele, 

který se teprve s Asteriskem seznamuje. Při porovnání konfigurací jsou obě řešení téměř totožné. 

Rozdíl je například u konference, která je na Elastixu ještě konfigurována pomocí aplikace Meetme, 
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ale na Asterisku je využita aplikace ConfBridge, která přináší jisté výhody a v dnešní době je 

používanější volbou.  

Výsledkem mé práce jsou tedy dvě podrobné řešení pro vytvoření Call centra. Mezi hlavní 

výhody patří téměř nulový kapitál při vybudování Call centra, jelikož je Asterisk zcela zdarma a nabízí 

možnost využítí softwarových telefonů. Hlavní využití je tzv. návodu na vytvoření nízko nákladového 

Call centra, které může být implementováno do menších podnikatelských subjektůs nízkým základním 

kapitálem či pro start-up subjekty. Dále také do školního prostředí pro zprostředkování hovorů 

v celém kampusu i mimo něj. 
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sip.conf 

I 

 

 sip.conf Příloha A:  

 

[general] 

bindport=5060 

bindaddr=0.0.0.0 

context=internal 

disallow=all 

allow=alaw 

allow=ulaw 

transport=udp 

 

register => PBXA:trunk@158.196.244.224/PBXB 

 

[PBXB] 

type=friend 

secret=trunk 

context=PBXB_prichozi 

host=dynamic 

disallow=all 

allow=ulaw 

allow=alaw 

allow=gsm 

 

[1010] 

type=friend 

callerdid=Test <1010> 

secret=abc123 

host=dynamic 

context=phones 

mailbox=1010@internal 

 

[20] 

type=friend 



 

sip.conf 

II 

 

context=phones 

callerdid=David <20> 

secret=abc123 

host=dynamic 

mailbox=20@internal 

 

[21] 

type=friend 

context= phones 

callerdid=Pavel <21> 

host=dynamic 

mailbox=21@internal 

 

[22] 

type=friend 

context=phones 

callerdid=Jan <22> 

secret=abc123 

host=dynamic 

mailbox=22@internal 

 

[23] 

type=friend 

context=phones 

callerdid=Monika <23> 

secret=abc123 

host=dynamic 

mailbox=23@internal 

 

[24] 

type=friend 

context=phones 

callerdid=Tomas <24> 



 

sip.conf 

III 

 

secret=abc123 

host=dynamic 

mailbox=24@internal 

 

[25] 

type=friend 

context=phones 

callerdid=Klara <25> 

secret=abc123 

host=dynamic 

mailbox=25@internal 

 

[26] 

type=friend 

context=phones 

callerdid=Adam <26> 

secret=abc123 

host=dynamic 

mailbox=26@internal 

 

[27] 

type=friend 

context=phones 

callerdid=Adela <27> 

secret=abc123 

host=dynamic 

mailbox=27@internal 

 

[28] 

type=friend 

context=phones 

callerdid=Sabina <28> 

secret=abc123 



 

sip.conf 

IV 

 

host=dynamic 

mailbox=28@internal 

 

[29] 

type=friend 

context=phones 

callerdid=Lukas <29> 

secret=abc123 

host=dynamic 

mailbox=29@internal 

 

[100] 

type=friend 

context=phones 

callerdid=Reditel <100> 

secret=abc123 

host=dynamic 

mailbox=100@internal 

  



 

extensions.conf 

V 

 

 extensions.conf Příloha B:  

 

[globals] 

VIP => 100 

 

[general] 

autofallthrough=yes 

 

[default] 

 

[macro-queuelogininout] 

exten => s,1,Answer 

exten => s,n,AddQueueMember(${ARG1}) 

exten => s,n,Goto(${AQMSTATUS}) 

exten => s,n(ADDED),Playback(agent-loginok) 

exten => s,n,Hangup 

exten => s,n(NOSUCHQUEUE),Playback(nosuchqueue) 

exten => s,n,Hangup 

exten => s,n(MEMBERALREADY),NoOp(Smazat) 

exten => s,n,RemoveQueueMember(${ARG1}) 

exten => s,n,Goto(${RQMSTATUS}) 

exten => s,n(REMOVED),Playback(agent-logout) 

exten => s,n,Hangup 

 

[macro-queuepause] 

exten => s,1,Answer 

exten => s,n,PauseQueueMember(,${ARG1}) 

exten => s,n,GotoIf($[${PQMSTATUS} = PAUSED]?paused:not_found,1) 

exten => s,n(paused),Playback(agent-paused) 

exten => s,n,Hangup 

exten => not_found,1,NoOp(Nenalezen) 

exten => not_found,n,Playback(agent-not-found) 

exten => not_found,n,Hangup 



 

extensions.conf 

VI 

 

 

[macro-queueunpause] 

exten => s,1,Answer 

exten => s,n,UnpauseQueueMember(,${ARG1}) 

exten => s,n,GotoIf($[${UPQMSTATUS} = 

UNPAUSED]?unpaused:not_found,1) 

exten => s,n(unpaused),Playback(agent-unpaused) 

exten => s,n,Hangup 

exten => not_found,1,NoOp(Nenalezen) 

exten => not_found,n,Playback(agent-not-found) 

exten => not_found,n,Hangup 

 

[macro-inter-dial] 

exten => s,1,NoOp(interni volani) 

exten => s,n,Dial(SIP/${ARG1},5) 

exten => s,n,Goto(s-${DIALSTATUS},1) 

exten => s-BUSY,1,VoiceMail(${ARG1}@internal,b) 

exten => s-BUSY,2,Hangup() 

exten => s-NOANSWER,1,VoiceMail(${ARG1}@internal,u) 

exten => s-NOANSWER,2,Hangup() 

exten => _s-.,1,Playback(invalid) 

exten => _s-.,2,Hangup() 

exten => s-Answer,1,Hangup() 

 

[incoming_calls] 

 

[phones] 

include => internal 

include => remote 

 

[internal] 

include => vm 

include => parkedcalls 



 

extensions.conf 

VII 

 

 

exten => _2X,1,Macro(inter-dial,${EXTEN}) 

exten => _XXX,1,Macro(inter-dial,${EXTEN}) 

 

exten => 800,1,Macro(queuelogininout,Prodej-Produkty) 

exten => 801,1,Macro(queuelogininout,Prodej-Uloziste) 

exten => 802,1,Macro(queuelogininout,Sluzby) 

exten => 803,1,Macro(queuelogininout,Podpora) 

exten => 804,1,Macro(queuelogininout,Asistent) 

 

exten => 810,1,Macro(queuepause,SIP/${CALLERID(num)}) 

exten => 811,1,Macro(queueunpause,SIP/${CALLERID(num)}) 

 

exten => _1XXX,1,NoOp(Nahravani) 

exten => 

_1XXX,n,Set(DIRNAME=/var/spool/asterisk/monitor/prichoozi/${STRFTIME

(${EPOCH},,${CALLERID(num)}->${EXTEN}/Month:%m/Day:%d/)}) 

exten => _1XXX,n,Set(FILENAME=${STRFTIME(${EPOCH},,%d.%m.%Y)}-

${STRFTIME(${EPOCH},,%H:%M:%S)}) 

exten => _1XXX,n,System(/bin/mkdir -p ${DIRNAME} -m a=rwx) 

exten => _1XXX,n,MixMonitor(${DIRNAME}${FILENAME}.wav)  

exten => _1XXX,n,Monitor(wav,${DIRNAME}${FILENAME},m) 

exten => _1XXX,n,NoOp() 

exten => _1XXX,n,Dial(SIP/${EXTEN},30) 

exten => _1XXX,n,Hangup() 

 

exten => 99,1,Answer() 

exten => 99,n,NoOp(Nahravani) 

exten => 

99,n,Set(DIRNAME=/var/spool/asterisk/monitor/interni/${STRFTIME(${EP

OCH},,${CALLERID(num)}->${EXTEN}/Month:%m/Day:%d/)}) 

exten => 99,n,Set(FILENAME=${STRFTIME(${EPOCH},,%d.%m.%Y)}-

${STRFTIME(${EPOCH},,%H:%M:%S)}) 

exten => 99,n,System(/bin/mkdir -p ${DIRNAME} -m a=rwx) 

exten => 99,n,Monitor(wav,${DIRNAME}${FILENAME},mb) 



 

extensions.conf 
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exten => 99,n,GotoIfTime(08:00-16:00,mon-sun,*,*?open,1) 

 

exten => 99,n,Playback(closed) 

exten => 99,n,Playback(goodbye) 

exten => 99,n,Hangup() 

 

exten => open,1,Goto(ivr-menu,s,1) 

 

exten => 40,1,Progress() 

exten => 40,2,Wait(1) 

exten => 40,3,ConfBridge(1,default_bridge,admin_user) 

 

exten => 41,1,Progress() 

exten => 41,2,Wait(1) 

exten => 41,3,ConfBridge(1,default_bridge,default_user) 

 

exten => 50,1,Answer 

exten => 50,n,VoiceMailMain(${CALLERID(num)}@internal) 

exten => 50,n,Hangup 

 

[vm] 

exten => 51,1,NoOp(Zjisteni existujici Voicemail) 

exten => 51,n,GotoIf(${MAILBOX_EXISTS(${CALLERID(num)}@internal)} = 

"1"?yes:no,1) 

 

exten => 51,n(yes),NoOp(Exist) 

exten => 51,n,Playback(mailbox-exist) 

exten => 51,n,GotoIf($[${DB(voicemail/${CALLERID(num)})} = 

1]?vmon:vmoff,s,1) 

 

exten => 51,n(vmon),NoOp(Exist) 

exten => 51,n,Playback(mailbox-on) 

exten => 51,n,Set(count=0) 

exten => 51,n(loop),NoOp(Start menu 
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exten => 51,n,Background(mailbox-menu-on) 

exten => 51,n,WaitExten(2) 

 

exten => 1,1,Goto(voicemail,s,1) 

exten => 2,1,Goto(voicemail-off,s,1) 

 

exten => i,1,Playback(bad-choice) 

exten => i,n,Goto(loop,1) 

 

exten => t,1,NoOp(Vyprsel cas) 

exten => t,n,Goto(loop,1) 

 

exten => loop,1,Set(count=$[${count} + 1]) 

exten => loop,n,GotoIf($[${count} > 1]?end,1:51,loop) 

 

exten => end,1,Playback(goodbye) 

exten => end,n,Hangup() 

 

exten => no,1,NoOp(NoExist) 

exten => no,n,Playback(mailbox-noexist) 

exten => no,n,Hangup() 

 

[vmoff] 

exten => s,1,NoOp(NoExist) 

exten => s,n,Playback(mailbox-off) 

exten => s,n,Set(countis=0) 

exten => s,n(loopis),NoOp(Start menu 

exten => s,n,Background(mailbox-menu-off) 

exten => s,n,WaitExten(2) 

 

exten => 1,1,Goto(voicemail-on,s,1) 

 

exten => i,1,Playback(bad-choice) 
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exten => i,n,Goto(loopis,1) 

 

exten => t,1,NoOp(Vyprsel cas) 

exten => t,n,Goto(loopis,1) 

 

exten => loop,1,Set(countis=$[${countis} + 1]) 

exten => loop,n,GotoIf($[${countis} > 1]?end,1:s,loopis 

 

exten => end,1,Playback(goodbye) 

exten => end,n,Hangup() 

 

[voicemail] 

exten => s,1,Answer 

exten => s,n,VoiceMailMain(${CALLERID(num)}@internal) 

exten => s,n,Hangup 

 

[voicemail-on] 

exten => s,1,NoOp(Zapnuti mailbox) 

exten => s,n,Set(DB(voicemail/${CALLERID(num)})=1) 

exten => s,n,Playback(mailbox-on) 

exten => s,n,Playback(goodbye) 

exten => s,n,Hangup 

 

[voicemail-off] 

exten => s,1,NoOp(Vypnuti mailbox) 

exten => s,n,Set(DB(voicemail/${CALLERID(num)})=0) 

exten => s,n,Playback(mailbox-off) 

exten => s,n,Playback(goodbye) 

exten => s,n,Hangup 

 

[ivr-menu] 

exten => s,1,NoOp(Zacatek IVR) 

exten => s,n,ExecIfTime(08:00-12:00,*,*,*?Playback(Dobre-dopoledne) 
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exten => s,n,ExecIfTime(12:01-16:00,*,*,*?Playback(Dobre-odpoledne) 

exten => s,n,Set(count=0) 

exten => s,n(loop),NoOp(Start menu) 

exten => s,n,Background(Menu) 

exten => s,n,WaitExten(4) 

 

exten => ${ODBC_TO-BUTTON(1)},1,Goto(${ODBC_TO-

CONTEXT(1)},${ODBC_TO-EXTEN(1)},${ODBC_TO-PRIO(1)}) 

exten => ${ODBC_TO-BUTTON(2)},1,Goto(${ODBC_TO-

CONTEXT(2)},${ODBC_TO-EXTEN(2)},${ODBC_TO-PRIO(2)}) 

exten => ${ODBC_TO-BUTTON(3)},1,Goto(${ODBC_TO-

CONTEXT(3)},${ODBC_TO-EXTEN(3)},${ODBC_TO-PRIO(3)}) 

exten => ${ODBC_TO-BUTTON(4)},1,Goto(${ODBC_TO-

CONTEXT(4)},${ODBC_TO-EXTEN(4)},${ODBC_TO-PRIO(4)}) 

exten => ${ODBC_TO-BUTTON(5)},1,Goto(${ODBC_TO-

CONTEXT(5)},${ODBC_TO-EXTEN(5)},${ODBC_TO-PRIO(5)}) 

exten => ${ODBC_TO-BUTTON(9)},1,Goto(${ODBC_TO-

CONTEXT(6)},${ODBC_TO-EXTEN(6)},${ODBC_TO-PRIO(6)}) 

 

exten => i,1,Playback(bad-choice) 

exten => i,n,Goto(loop,1) 

 

exten => t,1,NoOp(Vyprsel cas) 

exten => t,n,Goto(loop,1) 

 

exten => loop,1,Set(count=$[${count}+1]) 

exten => loop,n,GotoIf($[${count}>1]?end,1:s,loop) 

 

exten => end,1,Playback(goodbye) 

exten => end,n,Hangup() 

 

[Prodej-IVR] 

exten => s,1,NoOp(Zacatek Prodeje) 

exten => s,n,Set(count=0) 

exten => s,n(loop),NoOp(Menu Prodej) 
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exten => s,n,Background(Menu-Prodej) 

exten => s,n,WaitExten(5) 

 

exten => ${ODBC_TO-BUTTON(1)},1,Goto(${ODBC_TO-

CONTEXT1(1)},${ODBC_TO-EXTEN1(1)},${ODBC_TO-PRIO1(1)}) 

exten => ${ODBC_TO-BUTTON(2)},1,Goto(${ODBC_TO-

CONTEXT1(2)},${ODBC_TO-EXTEN1(2)},${ODBC_TO-PRIO1(2)}) 

exten => ${ODBC_TO-BUTTON(3)},1,Goto(${ODBC_TO-

CONTEXT1(3)},${ODBC_TO-EXTEN1(3)},${ODBC_TO-PRIO1(3)}) 

 

exten => i,1,Playback(bad-choice) 

exten => i,n,Goto(loop,1) 

 

exten => t,1,NoOp(Vyprsel cas) 

exten => t,n,Goto(loop,1) 

 

exten => loop,1,Set(count=$[${count} + 1]) 

exten => loop,n,GotoIf($[${count} > 1]?zpet,1:s,loop) 

 

exten => zpet,1,Goto(ivr-menu,s,loop) 

 

[Prodej-Produkty] 

exten => s,1,Playback(${ODBC_TO-QUEUE1(1)}) 

exten => s,n,GotoIf($[${CALLERID(num)} = ${VIP}]?yes:s,no) 

exten => s,n(yes),NoOp(VIP-customer) 

exten => s,n,Set(QUEUE_PRIO=10) 

exten => s,n,Queue(${ODBC_TO-QUEUE1(1)}) 

exten => s,n,VoiceMail(${ODBC_TO-VM1(1)}) 

exten => s,n,Playback(goodbye) 

exten => s,n,Hangup() 

 

exten => s,1(no),Set(QUEUE_PRIO=5) 

exten => s,n,NoOp(Normal-customer) 

exten => s,n,Queue(${ODBC_TO-QUEUE1(1)}) 
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exten => s,n,VoiceMail(${ODBC_TO-VM1(1)}) 

exten => s,n,Playback(goodbye) 

exten => s,n,Hangup() 

 

[Prodej-Uloziste] 

exten => s,1,Playback(QUEUE=${ODBC_TO-QUEUE1(2)}) 

exten => s,n,GotoIf($[${CALLERID(num)} = ${VIP}]?yes:no,1) 

exten => s,n(yes),NoOp(VIP-customer) 

exten => s,n,Set(QUEUE_PRIO=10) 

exten => s,n,Queue(QUEUE=${ODBC_TO-QUEUE1(2)}) 

exten => s,n,VoiceMail(${ODBC_TO-VM1(2)}) 

exten => s,n,Playback(goodbye) 

exten => s,n,Hangup() 

 

exten => no,1,Set(QUEUE_PRIO=5) 

exten => no,n,NoOp(Normal-customer) 

exten => no,n,Queue(QUEUE=${ODBC_TO-QUEUE1(2)}) 

exten => no,n,VoiceMail(${ODBC_TO-VM1(2)}) 

exten => no,n,Playback(goodbye) 

exten => no,n,Hangup() 

 

[Sluzby-IVR] 

exten => s,1,Playback(QUEUE=${ODBC_TO-QUEUE(2)}) 

exten => s,n,GotoIf($[${CALLERID(num)} = ${VIP}]?yes:no,1) 

exten => s,n(yes),NoOp(VIP-customer) 

exten => s,n,Set(QUEUE_PRIO=10) 

exten => s,n,Queue(QUEUE=${ODBC_TO-QUEUE(2)}) 

exten => s,n,VoiceMail(${ODBC_TO-VM(2)}) 

exten => s,n,Playback(goodbye) 

exten => s,n,Hangup() 

 

exten => no,1,Set(QUEUE_PRIO=5) 

exten => no,n,NoOp(Normal-customer) 
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exten => no,n,Queue(QUEUE=${ODBC_TO-QUEUE(2)}) 

exten => no,n,VoiceMail(${ODBC_TO-VM(2)}) 

exten => no,n,Playback(goodbye) 

exten => no,n,Hangup() 

 

[Podpora-IVR] 

exten => s,1,Playback(${ODBC_TO-QUEUE(3)}) 

exten => s,n,GotoIf($[${CALLERID(num)} = ${VIP}]?yes:no,1) 

exten => s,n(yes),NoOp(VIP-customer) 

exten => s,n,Set(QUEUE_PRIO=10) 

exten => s,n,Queue(${ODBC_TO-QUEUE(3)}) 

exten => s,n,VoiceMail(${ODBC_TO-VM(3)}) 

exten => s,n,Playback(goodbye) 

exten => s,n,Hangup() 

 

exten => no,1,Set(QUEUE_PRIO=5) 

exten => no,n,NoOp(Normal-customer) 

exten => no,n,Queue(${ODBC_TO-QUEUE(3)}) 

exten => no,n,VoiceMail(${ODBC_TO-VM(3)}) 

exten => no,n,Playback(goodbye) 

exten => no,n,Hangup() 

 

[Info-IVR] 

exten => s,1,NoOp(Zacatek Info) 

exten => s,n,Set(loop=0) 

exten => s,n(loop),NoOp(Start menu) 

 

exten => s,n,Playback(Info) 

exten => 5,1,Goto(Schranka,s,1) 

 

exten => i,1,Playback(bad-choice) 

exten => i,n,Goto(loop,1) 
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exten => t,1,NoOp(Vyprsel cas) 

exten => t,n,Set(loop=$[${loop} + 1]) 

exten => t,n,GotoIf($[${loop} > 1]?end,1:s,loop) 

 

exten => end,1,Playback(goodbye) 

exten => end,n,Hangup 

 

[Asistent-IVR] 

exten => s,1,Playback(${ODBC_TO-QUEUE(6)}) 

exten => s,n,GotoIf($[${CALLERID(num)} = ${VIP}]?yes:no,1) 

exten => s,n(yes),NoOp(VIP-customer) 

exten => s,n,Set(QUEUE_PRIO=10) 

exten => s,n,Queue(${ODBC_TO-QUEUE(6)}) 

exten => s,n,VoiceMail(${ODBC_TO-VM(6)}) 

exten => s,n,Playback(goodbye) 

exten => s,n,Hangup() 

 

exten => no,1,Set(QUEUE_PRIO=5) 

exten => no,n,NoOp(Normal-customer) 

exten => no,n,Queue(${ODBC_TO-QUEUE(6)}) 

exten => no,n,VoiceMail(${ODBC_TO-VM(6)}) 

exten => no,n,Playback(goodbye) 

exten => no,n,Hangup() 

 

[Schranka-IVR] 

exten => s,1,NoOp(Hlasova Schranka) 

exten => s,n,Playback(Schranka) 

exten => s,n,VoiceMail(${ODBC_TO-VM(5)}) 

exten => s,n,Hangup() 

 

[remote] 

exten => _2XXX,1,NoOp(Nahravani) 
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exten => 

_2XXX,n,Set(DIRNAME=/var/spool/asterisk/monitor/odchozi/${STRFTIME($

{EPOCH},,${CALLERID(num)}->${EXTEN}/Month:%m/Day:%d/)}) 

exten => _2XXX,n,Set(FILENAME=${STRFTIME(${EPOCH},,%d.%m.%Y)}-

${STRFTIME(${EPOCH},,%H:%M:%S)}) 

exten => _2XXX,n,System(/bin/mkdir -p ${DIRNAME} -m a=rwx) 

exten => _2XXX,n,MixMonitor(${DIRNAME}${FILENAME}.wav) 

exten => _2XXX,n,Monitor(wav,${DIRNAME}${FILENAME},mb) 

exten => _2XXX,n,NoOp() 

exten => _2XXX,n,Dial(SIP/PBXB/${EXTEN},30) 

exten => _2XXX,n,Hangup() 

 

exten => _606XXXXXX,1,NoOp(Nahravani) 

exten => 

_606XXXXXX,n,Set(DIRNAME=/var/spool/asterisk/monitor/odchozi/${STRFT

IME(${EPOCH},,${CALLERID(num)}->${EXTEN}/Month:%m/Day:%d/)}) 

exten => _606XXXXXX,n,Set(FILENAME=${STRFTIME(${EPOCH},,%d.%m.%Y)}-

${STRFTIME(${EPOCH},,%H:%M:%S)}) 

exten => _606XXXXXX,n,System(/bin/mkdir -p ${DIRNAME} -m a=rwx) 

exten => _606XXXXXX,n,MixMonitor(${DIRNAME}${FILENAME}.wav) 

exten => _606XXXXXX,n,Monitor(wav,${DIRNAME}${FILENAME},mb) 

exten => _606XXXXXX,n,NoOp() 

exten => _606XXXXXX,n,Dial(SIP/PBXB/${EXTEN},30) 

exten => _606XXXXXX,n,Hangup() 

[PBXB_prichozi] 

include => internal 
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 queues.conf Příloha C:  

 

[general] 

persistentmembers=yes 

 

[Prodej-Produkty] 

musicclass = default 

strategy=linear 

context=Prodej-Produkty 

joinempty=strict 

leavewhenempty=strict 

 

[Prodej-Uloziste] 

musicclass = default 

strategy=linear 

context=Prodej-Uloziste 

joinempty=strict 

leavewhenempty=strict 

 

[Sluzby] 

musicclass = default 

strategy=roundrobin 

context=Prodej 

joinempty=Sluzby-IVR 

leavewhenempty=strict 

 

[Podpora] 

musicclass = default 

strategy=leastrecent 

context=Podpora-IVR 

joinempty=strict 

leavewhenempty=strict 
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[Asistent] 

musicclass = default 

strategy=ringall 

context=Asistent-IVR 

joinempty=strict 

leavewhenempty=strict 
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 voicemail.conf Příloha D:  

 

[general] 

format=wav 

maxmessage=180 

attach=yes 

maxsilence=5 

 

[internal] 

50 => 1234,Schranka,callis-ostrava@gmail.com 

20 => 1234,David, david.callis@gmail.com 

21 => 1234,Pavel, pavel.callis@gmail.com 

22 => 1234,Jan, jan.callis@gmail.com 

23 => 1234,Monika, monika.callis@gmail.com 

24 => 1234,Tomas, tomas.callis@gmail.com 

25 => 1234,Klara, klara.callis@gmail.com 

26 => 1234,Adam, adam.callis@gmail.com 

27 => 1234,Adela, adela.callis@gmail.com 

28 => 1234,Sabina, sabina.callis@gmail.com 

29 => 1234,Lukas, lukas.callis@gmail.com 

100 => 1234, Reditel, reditel.callis@gmail.com 

1010 => 1234, Test, test.callis@gmail.com 

 

[Queues] 

100 => 1234,Produkty,callis-ostrava@gmail.com 

150 => 1234,Uloziste,callis-ostrava@gmail.com 

200 => 1234,Sluzby,callis-ostrava@gmail.com 

300 => 1234,Podpora,callis-ostrava@gmail.com 

400 => 1234,Asistent,callis-ostrava@gmail.com 

  

mailto:reditel.callis@gmail.com
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 confbridge.conf Příloha E:  

 

[general] 

 

[admin_user] 

type=user 

pin=1234 

marked=yes 

admin=yes 

music_on_hold_when_empty=yes 

 

[default_user] 

type=user 

pin=1111 

wait_marked=yes 

end_marked=yes 

music_on_hold_when_empty=yes 

announce_user_count=yes 

 

[default_bridge] 

type=bridge 

max_members=10 
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 func_odbc.conf Příloha F:  

 

[TO-QUEUE] 

dsn=sqlite-asterisk 

readsql=select queue from ivr where id='${ARG1}' 

 

[TO-CONTEXT] 

dsn=sqlite-asterisk 

readsql=select context from ivr where id='${ARG1}' 

 

[TO-BUTTON] 

dsn=sqlite-asterisk 

readsql=select button from ivr where button='${ARG1}' 

 

[TO-EXTEN] 

dsn=sqlite-asterisk 

readsql=select exten from ivr where id='${ARG1}' 

 

[TO-PRIO] 

dsn=sqlite-asterisk 

readsql=select priority from ivr where id='${ARG1}' 

 

[TO-VM] 

dsn=sqlite-asterisk 

readsql=select voicemail from ivr where id='${ARG1}' 

 

[TO-BUTTON1] 

dsn=sqlite-asterisk 

readsql=select button from ivr1 where button='${ARG1}' 

 

[TO-CONTEXT1] 

dsn=sqlite-asterisk 

readsql=select context from ivr1 where id='${ARG1}' 
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[TO-EXTEN1] 

dsn=sqlite-asterisk 

readsql=select exten from ivr1 where id='${ARG1}' 

 

[TO-PRIO1] 

dsn=sqlite-asterisk 

readsql=select priority from ivr1 where id='${ARG1}' 

 

[TO-VM1] 

dsn=sqlite-asterisk 

readsql=select voicemail from ivr1 where id='${ARG1}' 

 

[TO-QUEUE1] 

dsn=sqlite-asterisk 

readsql=select queue from ivr1 where id='${ARG1}' 
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 Vytvoření a naplnění tabulek v databázi sqlite-asterisk Příloha G:  

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'ivr' ( 

'id' INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT NOT NULL, 

'button' INTEGER, 

'context' TEXT, 

'exten' TEXT, 

'priority' TEXT, 

'queue' TEXT, 

'voicemail' TEXT 

); 

 

INSERT INTO i (button, context, exten, priority, queue, voicemail) 

VALUES ('1','Prodej-IVR','s','1','',''); 

 

 

INSERT INTO ivr (button, context, exten, priority, queue, voicemail) 

VALUES ('2','Sluzby-IVR','s','1','Sluzby','200@Queues'); 

 

 

INSERT INTO ivr (button, context, exten, priority, queue, voicemail) 

VALUES ('3','Podpora-IVR','s','1','Podpora','300@Queues'); 

 

INSERT INTO ivr (button, context, exten, priority, queue, voicemail) 

VALUES ('4','Info-IVR','s','1','',''); 

 

INSERT INTO ivr (button, context, exten, priority, queue, voicemail) 

VALUES ('5','Schranka-IVR','s','1','','50@default'); 

 

INSERT INTO ivr (button, context, exten, priority, queue, voicemail) 

VALUES ('9','Asistent-IVR','s','1','Asistent','400@Queues'); 
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CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'ivr1' ( 

'id' INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT NOT NULL, 

'button' INTEGER, 

'context' TEXT, 

'exten' TEXT, 

'priority', 

'queue', 

'voicemail' 

); 

 

INSERT INTO ivr (button, context, exten, priority, queue, voicemail) 

VALUES ('1','Prodej-Produkty','s','1','Prodej-

Produkty','100@Queues'); 

 

 

INSERT INTO ivr (button, context, exten, priority, queue, voicemail) 

VALUES ('2','Prodej-Uloziste','s','1','Prodej-

Uloziste','150@Queues'); 

 

INSERT INTO ivr (button, context, exten, priority, queue, voicemail) 

VALUES ('3','ivr-menu','s','loop','',''); 

  



 

 

 

 

 

 

III 

 

 

 Popis konfigurace Call centra na Elastixu Příloha H:  

Konfigurace sip uživatelů a sip trunku 

Konfigurace v Elastixu je velmi pohodlná díky přehlednému webovému rozhraní. Hlavní 

definování ústředny se provádí v menu PBX pod záložkou PBX Configuration. Pro vytvoření 

jednotlivých SIP účtů slouží záložka Extensions, kde vybereme vytvoření SIPového zařízení. Poté 

se zobrazí formulář, kde nastavíme základní atributy jako jméno uživatele, heslo, kontext, host, type 

atd. U každého uživatele možnost pro nastavení hlasové schránky. Po uložení informací je nutno ještě 

změny v Elastixu potvrdit pomocí Apply Config. Veškerá konfigurace uživatelů se pak nachází 

v souboru sip_additional.conf. 

Obrázek E.1:    Vytvoření SIP uživatele 

Pro vytvoření trunku slouží záložka Trunks, kde zvolíme vytvoření SIP trunku. Zde doplníme 

jméno trunku PBXA a do pole PEER Details nadefinujeme následující atributy: 

type=friend 

secret=trunk 

host=dynamic 

disallow=all 

allow=alaw&ulaw&gsm 

conext=from-internal 

V posledním kroku vyplníme pole Register String pro registraci SIP trunku na druhou 

ústřednu a potvrdíme provedené změny. 

PBXB:trunk@158.196.244.213/PBXA 
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Na straně PBXA již máme SIP trunk nadefinován z vytvoření Call centra na Asterisku, 

takže již nemusíme nic konfigurovat. Ověření registrace provedeme v Asterisku příkazem sip show 

registry: 

CLI>sip show registry 

Host    dnsmgr Username Refresh State  

158.196.244.213:5060 N  PBXB  105  Registered 

1 SIP registrations. 

Vytvoření front a dynamických agentů 

V levém menu se nachází záložka Queues, která slouží pro vytváření jednotlivých front. 

U fronty se definuje číslo a jméno fronty. Způsob distribuce hovorů mezi agenty nastavíme pomocí 

Ring Strategy, kde jsou na výběr základní strategie. Je zde i mnoho dalších nastavení jako definování 

statických a dynamických agentů, hudba na pozadí, nahrávaní hovorů, maximální čekací doba 

a mnoho dalších. Díky tomu si může uživatel efektivně nastavit veškeré volby dle svých potřeb. 

Fronty jsou v Elastixu definovány v souboru queues_additional.conf. 

Obrázek E.2:    Vytvoření fronty Sluzby 

Jednotlivé fronty obsahují možnost priority. Defaultně je hodnota priority nastavená na 0 

a hovory jsou z fronty obsluhovány dle metody FIFO. Pokud chceme upřednostnit výběr hovoru 

z fronty, musíme mu nastavit vyšší Queue Priority. To se v Elastix provádí v záložce Queue Priorities, 

kde se definuje popis a hodnota priority pro určitého uživatele. Nyní bude hovor uživatele pod číslem 

20 při výběru z fronty vždy upřednostňován před hovory s nižší prioritou. 
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Obrázek E.3:    Nastavení  priority na hodnotu 10 klapce 20 

Vytváření agentů se provádí již přímo v modulu Call center, kde se dostaneme přes menu 

Agent Options na záložku Agents. Pro vytvoření agenta je nutno vyplnit jeho číslo, jméno a heslo. 

Stejně jako u Asterisku existuje aplikace AgentCallbackLogin, kde je agent dostupný na dané klapce 

a lze toho docílit v Elastixu pomocí Callback Extensions.  Při vytváření vyplníme opět jméno a heslo 

agenta, kterému je navíc přidána klapka, kde je agent dosažitelný. Přihlášení agentů se pak provádí 

v záložce Agent Console, kde je třeba si vybrat vytvořeného agenta, který se přihlásí přes vytvořeného 

SIP uživatele. Bohužel po aktualizaci Elastixu na nejnovější verzi, jsem nalezl bug v modulu Call 

center, který při přijmutí hovorů ihned hovor ukončí a agent se nepřihlásí. Ohledně tohoto problému 

jsem psal přímo i na mail firmy Elastix, ale bohužel stále neexistuje patch na tuto chybu. V normálním 

případě by byl hovor vyzvednut, zadáno číslo agenta a ve webovém rozhrání by se zobrazila Agent 

Console pro přihlášeného agenta. Tento problém jsem vyřešil, že jsem si ručně v dialplánu 

nakonfiguroval dynamické přihlášení a odhlášení agentů pomocí aplikací AddQueueMember() 

a RemoveQueueMember(), které jsou rozebrány při konfiguraci agentů na Asterisku. Ve webovém 

rozhraní lze přímo nadefinovat i různé druhy přestávek pro agenta pod záložkou Breaks. Například 

delší půlhodinovou pauzu na oběd, čí kratší přestávku pro odchod na toaletu. Definovné přestávky 

pak jednoduše operátor vybírá v Agent Console. Kvůli problému s přihlášováním agentů, jsem si 

musel i tyto funkce nadefinovat ručně obdobně jako v Asterisku. Využil jsem tedy aplikace 

PauseQueueMember() a UnpauseQueueMember().  

Nahrávání hovorů 

Elastix realizuje nahrávání hovorů pomocí aplikace MixMonitor(). V záložce Features Codes, 

jsou defaultní nastavení pro pokročilejší způsoby obsluhy pomocí tlačítek. Pod stisknutím tlačítek *1 

je v Elastixu nastavena volba pro nahrávání hovoru. Pomocí Feature Status, lze tuto volbu zapnout 

či vypnout. Jsou zde vypsány základní funkce, jako například přesměrování hovoru,  follow me 

a mnoho dalších, ke kterým lze přistupovat pomocí feature kódů. Při hovoru tak stačí stisknout 

požadovaný kód *1 a hovor bude nahráván až do jeho ukončení. Jednotlivé nahrávky se poté nacházejí 

v záložce Calls Rercordings, kde je možnost si je nechat přehrát popřípadě stáhnout: 
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Obrázek E.4:    Nahrávky hovorů  

Monitorování agentů 

Stejně jako u Asterisku i zde jsem použil open source projekt Queuemetrics, pomocí něhož 

lze monitorovat jednotlivé agenty. Instalace je oproti Asterisku mnohem jednodušší. Přes záložku 

Addons, si vyhledáme modul QueueMetrics a pohodlně ho pomocí webového rozhraní nainstalujeme. 

Po dokončení instalace zadáme do prohlížeče adresu 158.196.244.224:8080/queuemetrics a přihlásíme 

se pod uživatelským jménem a heslem. Nyní nakonfigurujeme jednotlivé agenty a fronty stejně jako 

u Asterisku. Veškerá konfigurace a funkce jsou již popsány v kapitole 3.1.5 Monitorování agentů. 

Níže přikládám ukázku při realtime monitoringu Call centra: 

Obrázek E.5:    Realtime monitoring Call centra 

Na obrázku E.5 vidíme, že zrovna probíhá hovor z čísla 22 do frontry Prodej-Produkty, 

který vyzvedl agent David <20>. Níže je seznam všech přihlášených agentů s informacemi jako 

uplynulá doba od posledního hovoru, fronta v které se agent nachází, čas posledního hovoru atd. 

Ostatní služby Elastixu 

Stejně jako při vytváření Call centra na Asterisku, i zde jsem využil služeb hlasové schránky, 

konference a hudby na pozadí. Dále popíší jednotlivé nastavení pro příchozí a odchozí hovory pomocí 

inbound a outbound routes. 
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Hlasová schránka 

Vytvoření hlasové schránky je možno nastavit při vytváření jednotlivých SIP uživatelů. 

Pro zapnutí hlasové schránky se nastaví Status na Enabled. Dále nadefinujeme její heslo a e-mailovou 

adresu. Elastix nabízí i rozšířené možnosti pro hlasovou schránku jako e-mailová příloha, přehrání 

CID a další. V bodě přiřadíme hlasové schránce daný kontext. Pro správu hlasové schránky stačí 

vytočit *98, jejíž služba je nastavena v základních funkcích. Níže je zobrazena ukázka definované 

hlasové schránky pro SIP uživatele David <20>. 

Obrázek E.6:    Vytvoření hlasové schránky 

V záložce Voicemails umožňuje Elastix snadné přehrání nebo stáhnutí daných hlasových 

zpráv. 

 

Obrázek E.7:    Hlasové zprávy pro jednotlivé hlasové schránky 
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Konference 

Vytváření konferencí se nachází pod záložkou Conferences. Zde se definují hlavní parametry 

jméno a číslo konference, jednotlivé hesla pro klasického uživatele a admina. Mezi další parametry 

patří uvítací zpráva při vstupu do konference, maximální počet účastníků, nahrávání konference 

a další. 

    Obrázek E.8:    Vytvoření konference 

Hudba na pozadí 

Definování hudby na pozadí se nachází pod záložkou Music on Hold. Zde pomocí 

vyhledávácího adresáře vybereme daný soubor, který následně uploadneme a potvrdíme změny. 

Elastix nabízí  možnost úpravy hlasitosti zvukové stopy a povolení čí zakázaní náhodného přehrávání 

skladeb. 

Obrázek E.9:    Nahrání hudby na pozadí 

Příchozí a odchozí hovory 

Definice příchozích hovorů se provádí pod záložkou Inbound Routes. Zde doplníme popis 

příchozí cesty, telefonní číslo DID a následnou funkci jakou bude hovor zpracován. Pro příklad Call 

centra lze nastavit jeho telefonní číslo, které bude směrovat do hlasového menu. Nastavení odchozích 
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hovorů nalezneme pod záložkou Outbound Routes. Nadefinujeme jméno odchozí cesty. Dále je 

možnost nastavní různých vzorů pro odchozí čísla. V mém případě jsem měl na PBXA uživatelé s účy 

1010 a 1020. Pro hovory na tato čísla jsem vytvořil daný vzor 1XXX. Je zde možnost i nastavení 

prefixu pro čísla z ciziny, která mají různé předvolby. Nejdůležitějším údajem je pak samotné 

nastavení trunku, přes který budou hovory směrovány. 

 


