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    1.  Анализом одговора на питања (1а., З. и 4.) и анализом спецификације мишљења смо 

да је дошло до промене техничке спецификације. Да би на IР централу пустили 250 

аналогних локала потребно је да систем буде опремљен са одговарајућим хардвером и 

лиценцама за аналогне локале. У техничкој спецификацији није захтеван одговарајући 

хардвер за аналогне локале већ да систем подржава такву опцију, па се намеће закључак 

да Ви имате одговарајуће FXS Gateways SIP компатибилности. 

Питање 1а: 

     Да ли је понуђач уз IР централу у обавези да понуди и одговарајући хардвер са 

лиценцама за 250 аналогних локала ? 

Oдговор: 

     Потребно је понудити комплетан хардвер, осим крајњих уређаја. 

Техничка спецификација не ограничава начин реализације на једну структуру (са SIP 

гејтвејима). Реализација преко модуларне централе је такође опција.  

Питање 1б: 

Ако је одговор ДА са колико SlP лиценци је потребно систем екипирати ? 

Ако је одговор НЕ, молимо да нам доставите тачан назив FXS Gateways да проверимо да 

ли је компатибилан са IР централом коју би ми понудили ! 

Oдговор: 

Потребно је екипирати централу са 800 лиценци за крајње аналогне уређаје. 

     2. Анализом одговора на питања (1б. и 2. ) нисте навели који тип линија сада користите. 

Да би на IР централу пустили 40 линија, аналогне или ISDN PRI потребно је да систем буде 

опремљен са одговарајућим хардвером и лиценцама за такав тип сигнализације. У 

техничкој спецификацији није захтеван одговарајући хардвер за аналогне и ISDN PRI 

транкове већ да систем подржава такву опцију, па се намеће закључак да Ви имате 

одговарајуће FXO Gateways SlP компатибилности. 

 Питања 2: 

а. Врој аналогних (POTS) линија које тренутно користите према телекомуникационим 

оператерима од броја 40 кор сте навели у одговору на питање бр.2.? 

б. Захтеваних број аналогних линија са лиценцама на новој IР централи ? 

в. Број ISDN PRI линкова тренутно користите ? 

г. Захтеваних број ISDN PRI линкова са лиценцама на новој IР централи ? 

д. Број SlP транкова тренутно користите? 

ђ. Захтеваних број SlP транкова са лиценцама на новој IР централи ? 

е. Да ли Ви имате одговарајуће SlP/FXO или SlP/ISDN Gateways које би користили на новој 

IР централи као замену за аналогне или ISDN PRI линкове ? 

Oдговор: 

Не користимо ISDN линије, планирамо коришћење 40 истовремених позива преко SIP 

линије. Екипирати телефонску централу са потребним бројем лиценци. 

  

    3. У напомени код техничког описа спецификације навели сте да се IР телефонска 

централа монтира на постојећу телефонску мрежу  

 

 



 


