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Niniejsza dokumentacja oraz zawarte w pakiecie oprogramowanie podlega
ochronie prawnej na mocy praw autorskich. Przedmiotem umowy licencyjnej jest
w przedłożonej postaci zarówno dokumentacja, jak też oprogramowanie, które
może być stosowane wyłącznie zgodnie z warunkami umowy. Licencjobiorca
ponosi wszelkie ryzyko, związane z niebezpieczeństwami i utratą jakości, które
mogłyby pojawić się w wyniku stosowania niniejszego produktu.

Niniejsza dokumentacja oraz zawarte w pakiecie programy nie mogą być,
w całości ani częściowo, w jakiejkolwiek postaci lub za pomocą jakichkolwiek
środków przekazywane, reprodukowane lub też zmieniane, jak również nie
mogą być przekładane na inny język naturalny lub maszynowy. Wyjątek stanowi
utworzenie kopii bezpieczeństwa do użytku osobistego. Przekazywanie
udostępnionych Państwu informacji osobom trzecim jest dozwolone tylko za
pisemną zgodą AVM.

Wszystkie programy i dokumentacja zostały wyprodukowane z największą
starannością i sprawdzone pod względem poprawności, zgodnie z aktualnym
stanem techniki. AVM nie udziela gwarancji i nie bierze na siebie bezpośrednio
ani pośrednio odpowiedzialności za jakość, wydajność, jak również atrakcyjność
handlową produktu, jeśli jest on wykorzystywany do celu, który wykracza poza
zakres działania, zawarty w opisie produktu.

AVM może odpowiadać za szkody wynikłe bezpośrednio lub pośrednio
z wykorzystania dokumentacji lub załączonych programów, jak również za
szkody uboczne lub następcze, tylko w przypadku umyślnego działania lub
rażącego niedbalstwa. Wszelkie roszczenia, zmierzające do obarczenia AVM
odpowiedzialnością za stratę bądź uszkodzenie sprzętu komputerowego,
oprogramowania lub danych, wynikłe z bezpośrednich lub pośrednich błędów
lub uszkodzeń, jak również za koszty, włącznie z kosztami połączeń ISDN, GSM
i ADSL, które pozostają w związku z dostarczonymi programami i dokumentacją
a wynikają z wadliwych instalacji, które nie były przez AVM zamierzone, będą
stanowczo odrzucane.

W celu wprowadzenia innowacji technicznych, zawarte w niniejszej
dokumentacji informacje i załączone programy mogą zostać zmienione bez
uprzedniej zapowiedzi. 
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Symbole i wyróżnienia 
stosowane w instrukcji obsługi
W celu zapewnienia niniejszej instrukcji przejrzystości
i podkreślenia najistotniejszych informacji,
zastosowano w niej następujące symbole i wyróżnienia
typograficzne:

Wyróżnienia
W poniższej tabeli przedstawiono krótkie omó-wienie
wyróżnień stosowanych w instrukcji obsługi.

Symbole
W niniejszej instrukcji obsługi stosowane są
następujące symbole graficzne, które powiązane są
zawsze z fragmentami tekstu wyróżnionego czcionką
w szarym kolorze oraz kursywą:

FRITZ! udziela przydatnych wskazówek, które
ułatwiają pracę.

Symbol dłoni zwraca uwagę na szczególnie
istotne wskazówki, których zlekceważenie może
doprowadzić do błędów w działaniu programu.

Wyróżnienie Funkcja Przykład

Cudzysłów Klawisze, przyciski, 
ikony programu, karty, 
menu, polecenia

„Start / Programy“ 
lub „Wprowadź“

Wielkie litery Ścieżki i nazwy plików 
w tekście 

DOKU\FRITZ!.PDF 
lub CAPIPORT.HLP

Nawiasy ostre Zmienne <Napęd CD-ROM>

Pismo 
maszynowe

Dane i polecenia, 
wprowadzane za 
pomocą klawiatury

a:\setup

Kolor szary 
i kursywa

Informacje, wskazówki 
i ostrzeżenia; zawsze w 
powiązaniu 
z symbolami.

... Dalsze infor-
macje można
znaleźć w …



Wprowadzenie
1 Wprowadzenie

Witamy w programie FRITZ! – zintegrowanym
i wydajnym pakiecie programów do transmisji danych
w sieci ISDN!

W pakiecie FRITZ! dostępnych jest kilka modułów,
dzięki którym można w sposób komfortowy korzystać
z szerokiej gamy usług ISDN:

FRITZ!web w umożliwia wygodny dostęp do Internetu.
Poprzez zestawianie kanałów oraz kompresję danych
uzyskiwane są bardzo duże szybkości transmisji.
Funkcja automatycznego przerywania nieaktywnych
połączeń może – w zależności od taryfy – zapewnić
spore oszczędności na kosztach połączeń.

Moduł FRITZ!data to menedżer plików, za pomocą
którego można szybko i bezpiecznie wymieniać dane
za pośrednictwem sieci ISDN, bez potrzeby korzystania
z pomocy Internetu.

FRITZ!fax umożliwia wysyłanie i odbieranie faksów
(faks grupy 3 = faks analogowy) z komputera,
bezpośrednio z poziomu aplikacji funkcjonujących
w środowisku Windows.

FRITZ!fon to oprogramowanie, które pozwala
nawiązywać połączenia telefoniczne za pomocą
komputera wyposażonego w kartę dźwiękową,
mikrofon i głośniki.

FRITZ!vox pełni funkcję automatycznej sekretarki –
idealnej zarówno do zastosowań profesjonalnych, jak
i domowych. Poczta głosowa może być odsłuchiwana
dzięki zainstalowanej karcie dźwiękowej lub za
pomocą telefonu.

W Książce adresowej FRITZ! można zapisywać numery
telefonów oraz parametry połączeń z rozmówcami.
Utworzona w ten sposób baza danych udostępnia
odpowiednie parametry każdemu z modułów pakietu.
6 FRITZ! – 1 Wprowadzenie



Wymagania instalacyjne
FRITZ!-Zdarzenia (nadejście faksu, nawiązanie
połączenia) mogą być sygnalizowane za pomocą
sygnału akustycznego. Zdefiniowany uprzednio sygnał
dźwiękowy powiadomi nas w trakcie pracy z inną
aplikacją np. o nadejściu kolejnego faksu.

Pakiet oprogramowania FRITZ! został
opracowany w celu wykorzystania go
w komputerach osobistych i nie nadaje się do
stosowania w sieciach.

1.1 Wymagania instalacyjne
Aby zainstalować pakiet FRITZ! niezbędne są:

� Komputer typu IBM (lub inny kompatybilny
w 100%) z dyskiem twardym i napędem CD-ROM.

� Microsoft Windows Me, Windows 98,
Windows 2000 (Professional) lub Windows NT 4.0
(Workstation i386).

� Do odbierania faksów za pomocą modułu
FRITZ!fax, jak również w celu wykorzystania
funkcji kompresji danych CAPI SoftCompression
X75/V42bis i CAPI SoftFax G3, wymagany jest
komputer z procesorem Pentium oraz pamięcią
operacyjną min. 16 MB.

� Kontroler ISDN z oprogramowaniem sterownika
CAPI 2.0, obsługującym protokoły X.25, X.75 oraz
faks grupy 3. Polecamy Państwu wszystkie
kontrolery ISDN firmy AVM z serii FRITZ!Card,
kontrolery ISDN firmy AVM A1, A1 PCMCIA
i kontrolery z serii B1. Kontroler ISDN powinien
być zainstalowany w komputerze przed instalacją
oprogramowania FRITZ!. Odpowiednie wskazówki
na ten temat można znaleźć w załączonej
instrukcji obsługi kontrolera ISDN.

� Do korzystania z funkcji modułu FRITZ!fon
niezbędna jest karta dźwiękowa, zdolna do
zapewnienia dwukierunkowej komunikacji (tryb
full-duplex) jak również wejście i wyjście dźwięku
(np. przez mikrofon i słuchawki).
FRITZ! – 1 Wprowadzenie 7



Zawartość zestawu
� Aby wykorzystać możliwość zdalnego
odsłuchiwania zawartości pamięci sekretarki
FRITZ!vox, oprogramowanie sterownika dla
kontrolera ISDN musi współpracować z jedną
z wersji sterownika CAPI, która obsługuje tryb
wybierania tonowego (DTMF).

Jeśli komputer spełnia podane wymagania, można
przystąpić do instalowania oprogramowania FRITZ!
zgodnie z instrukcją przedstawioną w następnym
rozdziale.

1.2 Zawartość zestawu
Zestaw FRITZ! zawiera:

� oprogramowanie na dysku CD-ROM

� niniejszą instrukcję

Jeśli brak któregoś ze składników zestawu lub
jakiś element jest uszkodzony, należy
skontaktować się z dostawcą lub z firmą AVM.
8 FRITZ! – 1 Wprowadzenie



Instalacja oprogramowania FRITZ!
2 Instalacja 
oprogramowania FRITZ!
W niniejszym rozdziale opisano pierwszą instalację
pakietu oprogramowania komunikacyjnego FRITZ!.

2.1 Rozpoczęcie instalacji
Jeśli zakupiliście Państwo kontroler ISDN FRITZ!Card, w
większości przypadków pierwszym krokiem będzie
instalacja samego urządzenia w systemie (kolejność
wykonywania poszczególnych czynności wyjaśniono
w podręczniku użytkownika kontrolera ISDN).
W następnym etapie wszystkie komponenty
oprogramowania FRITZ! zostaną w komfortowy
sposób zainstalowane za pomocą jednego, wspólnego
programu instalacyjnego.

Możliwa jest również instalacja pojedynczych
komponentów pakietu FRITZ!.

Instalacja zbiorcza
Bezpośrednio po zakończeniu instalowania
sterowników kontrolera FRITZ!Card można przystąpić
do instalacji oprogramowania komunikacyjnego
FRITZ!. Wskazówki na ten temat można znaleźć w
rozdziale „Dane podczas instalacji” na stronie 10.

Osobna instalacja pakietu 
oprogramowania FRITZ!
Aby zainstalować jedynie oprogramowanie FRITZ!,
należy zapoznać się z niniejszymi wskazówkami:

Przed instalacją oprogramowania FRITZ!
w systemie musi być zainstalowany kontroler
ISDN z interfejsem CAPI 2.0. Aby rozpocząć pracę
z programem FRITZ! bezpośrednio po
zakończeniu instalacji, należy zwrócić uwagę, że
podczas lub po uruchomieniu systemu Windows
muszą być załadowane sterowniki interfejsu
FRITZ! – 2 Instalacja oprogramowania FRITZ! 9



Dane podczas instalacji
CAPI 2.0. Szczegółowe instrukcje na ten temat
znajdują się w podręczniku użytkownika
kontrolera ISDN.

Aby zainstalować oprogramowanie FRITZ!, należy
wykonać następujące czynności:
1. Należy wybrać „Start / Ustawienia / Panel

sterowania”, a następnie folder „Dodaj/Usuń
programy”.

2. Na karcie „Dodaj/Usuń programy” należy kliknąć
przycisk „Instaluj...”.
Windows 2000: W folderze „Dodaj/Usuń
programy” należy kliknąć „Instaluj”, a następnie
przycisk „Instalacja programu z dyskietki lub
dysku CD-ROM”.

3. Należy włożyć dysk CD-ROM, dostarczony razem
z FRITZ!Card, do napędu CD-ROM i kliknąć
„Dalej”. Następnie należy podać ścieżkę dostępu
do programu instalacyjnego, np.
<NAPĘD CD-ROM>:\SOFTWARE\FRITZ!\SETUP.EXE

4. W ten sposób samym rozpocznie się przygoto-
wanie instalacji pakietu oprogramowania FRITZ!.
Kolejne etapy omówiono w następnym rozdziale.

2.2 Dane podczas instalacji
1. Po pojawieniu się ekranu powitalnego należy

podać folder docelowy dla instalowanego
oprogramowania komunikacyjnego FRITZ!.

2. Następnie należy podać grupę programów
w menu Start, do której ma być
przyporządkowany program FRITZ!.

3. W następnym oknie można wybrać rodzaj
instalacji: „Instalacja” prosta lub „Instalacja
i konfiguracja”.
– Podczas szybkiej instalacji prostej, moduły

oprogramowania FRITZ! zostaną
zainstalowane z ustawieniami domyślnymi.
Ustawienia te można później zmienić
z poziomu poszczególnych modułów FRITZ!.
Dokładne objaśnienia można znaleźć
w odnośnych rozdziałach niniejszego
podręcznika lub w Pomocy Online. Jeśli
10 FRITZ! – 2 Instalacja oprogramowania FRITZ!



Dane podczas instalacji
wybrano opcję „Instalacja”, uruchomiona
zostanie instalacja oprogramowania FRITZ!.
Następnie należy przejść do ostatniego etapu
instalacji, który opisany jest w punkcie 8 na
stronie 12.

– Jeśli wybrano opcję „Instalacja i konfiguracja”,
podstawowe ustawienia można wprowadzić
już w trakcie trwania instalacji. Należy je
wówczas każdorazowo potwierdzać, klikając
przycisk „Dalej”. Należy przy tym przestrzegać
następujących punktów:

4. Najpierw pojawi się pytanie, czy korzystacie
Państwo z centrali abonenckiej (PBX). W
przypadku, gdy kabel ISDN komputera
podłączony jest bezpośrednio do gniazda ISDN,
wówczas pole „PBX” nie może być zaznaczone.
Ta sama uwaga dotyczy centrali abonenckich,
ustawionych do pracy w trybie automatycznego
(samoistnego) dostępu do linii zewnętrznej.

W przypadku centrali abonenckiej z auto-
matycznym wywołaniem centrali publicznej,
nie ma możliwości nawiązywania połączeń
wewnętrznych pomiędzy pojedynczymi
abonentami centrali abonenckiej. Następujące
uwagi dotyczą tylko central abonenckich, w
przypadku których dla nawiązania rozmowy z
abonentem z zewnątrz konieczne jest
wybranie numeru dostępo-wego do sieci
publicznej, np. „0”.

5. Jeśli centrala abonencka wymaga podania
numeru dostępowego do sieci publicznej, należy
uaktywnić opcję „PBX”. Pola znajdujące się
poniżej zostaną uaktywnione.
Dostęp do linii zewnętrznej
Przed wybraniem właściwego numeru telefonu
należy najpierw podać numer dostępu do sieci
publicznej. Najczęściej jest to cyfra „0”. 
Minimalna długość numerów zewnętrznych 
W tym miejscu należy podać minimalną ilość cyfr
numeru zewnętrznego abonenta. Jeśli numery abo-
nentów wewnętrznych są trzycyfrowe, w takim
przypadku wielkością prawidłową będzie cyfra „4”.
FRITZ! – 2 Instalacja oprogramowania FRITZ! 11



Dane podczas instalacji
Parametr ten pozwala programom FRITZ!
rozpoznać, czy wybierany numer jest numerem
wewnętrznym, czy zewnętrznym. 

W zasadzie można przejąć ustawione domyślnie
wartości „0” dla „dostępu do linii zewnętrznej” oraz
„4” dla „min. długości numerów zewnętrznych...”.

6. Kolejne zapytanie dotyczy ustawień modułu
FRITZ!fax:

Numer faksu [MSN]

W tym miejscu należy podać numer MSN (Multiple
Subscriber Number = wielokrotny numer
abonencki), umożliwiający otrzymywanie
i wysyłanie faksów.

Identyfikator

Identyfikator jest to numer, który jest wyświetlany
przez urządzenie faksujące na stanowisku
zdalnym lub przez odpowiednie oprogramowanie
faksowe. Przeważnie jest to „numer faksu [MSN]”.
Numer ten może się składać z maks. 20 znaków
(cyfr, spacji oraz znaku „+”). 

Nagłówek

Nagłówek faksu może zawierać maks. 32 znaki
(łącznie ze spacjami). Jest on umieszczany na
początku każdej wysyłanej strony.

7. Następnie należy określić, które z aplikacji FRITZ!
mają być automatycznie ładowane podczas
uruchamiania systemu Windows.

8. Ostatni etap instalacji dotyczy instalacji
sterowników portu AVM ISDN CAPI. Dalsze
informacje znajdują się w podręczniku
użytkownika kontrolera ISDN oraz w pliku
Pomocy CAPIPORT.HLP.

9. Po prawidłowo przeprowadzonej instalacji,
wszystkie pliki programu kopiowane są do
podanego folderu, po czym wyświetlone zostanie
zapytanie o ponowne uruchomienie komputera.
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Gdzie można znaleźć zainstalowane moduły?
Na tym etapie instalację pakietu FRITZ! można uznać
za zakończoną. Od tej pory poszczególne moduły
pakietu FRITZ! są dostępne w menu Start.

2.3 Gdzie można znaleźć 
zainstalowane moduły?
Podczas instalacji na pulpicie został utworzony skrót
„FRITZ! ISDN i Internet”. Klikając dwukrotnie symbol
FRITZ! można szybko uruchamiać wszystkie programy
pakietu FRITZ! oraz otworzyć aktualny plik Readme.

Podczas pracy z programami FRITZ!, np. podczas
zapisywania Książki adresowej, następuje aktualizacja
danych w komputerze. W tym celu zakładany jest
folder „FRITZ!” w folderze „Dane aplikacji”. Folder ten
znajduje się standardowo w:

� Windows Me/98/95
C:\WINDOWS\DANE APLIKACJI\FRITZ!

� Windows 2000
C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\<NAZWA_
UżYTKOWNIKA>\DANE APLIKACJI\FRITZ!

� Windows NT 4.0
C:\WINNT\PROFILE\<NAZWA_UżYTKOWNIKA>\
DANE APLIKACJI\FRITZ!

2.4 Kolejne etapy instalacji
Przed przystąpieniem do pracy z programami
FRITZ!, w systemie musi być aktywny interfejs
CAPI 2.0. Szczegółowe informacje na ten temat
znajdują się w instrukcji obsługi kontrolera ISDN.

Jeśli przeprowadzono instalację z konfiguracją, pracę
z programami pakietu FRITZ! można rozpocząć
natychmiast, uruchamiając je np. z menu Start. Jeśli
przeprowadzono instalację prostą, w uruchomionym
module FRITZ! należy na początku sprawdzić
ustawienia dotyczące pracy z centralą abonencką
(PBX).
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Kolejne etapy instalacji
W przypadku jednoczesnego korzystania z modułów
FRITZ!fax, FRITZ!fon oraz FRITZ!vox, każdemu z nich
należy przyporządkować inny numer MSN (Multiple
Subscriber Number).

FRITZ!fax, FRITZ!fon oraz FRITZ!vox używają tego
samej identifikacji usług - „Mowa”. W przypadku
użycia identycznych numerów MSN moduły
FRITZ!fon oraz FRITZ!vox mogłyby odebrać
wywołanie dla urządzenia faksującego.
Wywołania przychodzące mogą być zatem
prawidłowo odbierane jedynie dzięki różnym
numerom MSN!

Po uruchomieniu programu należy przejść poprzez
menu „Ustawienia” do zakładki „ISDN”. Można tam
wprowadzić różne numery MSN. Szczegółowe
informacje znajdują się w rozdziałach dotyczących
poszczególnych modułów oraz w Pomocy Online.

Dalsze informacje o oprogramowaniu FRITZ!, które nie
zostały uwzględnione podczas przygotowywania tego
podręcznika do druku, można znaleźć w pliku FRITZ!
README w grupie programów FRITZ!.
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FRITZ! w skrócie
3 FRITZ! w skrócie

Rozdział ten skierowany jest do użytkowników
posiadających doświadczenie w obsłudze aktualnych
programów środowiska Windows. Prezentujemy
w nim tylko informacje niezbędne do pracy z pakietem
oprogramowania FRITZ!.

Na wstępie przedstawiono podstawowe ustawienia
modułów pakietu FRITZ!, które należy koniecznie
zdefiniować. Po skonfigurowaniu ustawień
podstawowych, można przejść do ustawień
poszczególnych modułów pakietu FRITZ!.

Szczegółowe informacje, dotyczące konfiguracji oraz
obsługi modułów pakietu FRITZ!, znajdują się zarówno
w odpowiednich rozdziałach, jak też w Pomocy
Online, którą można wywołać wybierając w obrębie
danego modułu klawisz F1.

3.1 Ustawienia podstawowe
Każdy moduł pakietu FRITZ! umożliwia wprowadzenie
indywidualnych ustawień. Wybór funkcji „Ustawienia“
otwiera dostęp do kilku kart.

Przed rozpoczęciem pracy z programem FRITZ! należy
zdefiniować następujące ustawienia:

� jeśli połączenie z siecią ISDN nawiązywane jest za
pośrednictwem centrali abonenckiej, należy to
uwzględnić w konfiguracji pakietu FRITZ!;

� poszczególnym modułom pakietu FRITZ! należy
przypisać numery MSN;

� należy wybrać operatora sieci telefonicznej,
oferującego najkorzystniejsze stawki połączeń.
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Praca z centralą abonencką
Praca z centralą abonencką
Ustawienia wymagane przy połączeniach za
pośrednictwem centrali należy zdefiniować na karcie
„PBX“.

Uwaga: ustawienia zdefiniowane na karcie
„PBX“ mają wpływ na wszystkie moduły pakietu
FRITZ!.

Jeśli odnośna centrala abonencka automatycznie
zestawia połączenia zewnętrzne, należy usunąć
zaznaczenie pola wyboru „PBX“.

Jeśli komputer podłączony jest do centrali
abonenckiej, posiadającej dostęp do linii zewnętrznej
(zwykle cyfra „0“), należy zaznaczyć pole wyboru
„PBX“, po czym udostępnione zostaną poniższe pola.

Dostęp do linii zewnętrznej
Należy podać cyfrę, która będzie wykorzystywana
przez centralę abonencką do uzyskania połączenia
z centralą publiczną. Najczęściej jest to cyfra „0“.

Min. długość numerów zewnętrznych
Należy podać minimalną ilość cyfr numeru abonenta
z zewnątrz. Jeśli numery abonentów podłączonych do
centrali składają się np. z trzech cyfr, wówczas można
wprowadzić wartość „4“. 

Opłata za impuls
Należy wprowadzić wysokość opłaty za jeden impuls,
według taryfy odnośnego dostawcy usług
telekomunikacyjnych (ISDN).

Numery
Opcję „Numery“ należy wybrać w przypadku, gdy
zamiast cyfr „00“, poprzedzających wybierane numery
międzynarodowe, ma zostać zastosowany znak „+“.
Pakiet FRITZ! zamieni ponownie podczas wybierania
numeru znak „+“ na cyfry „00“.

Szczegółowe informacje dostępne są w Pomocy
Online.
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Ustawienia przyjmowania połączeń
Ustawienia przyjmowania połączeń
Ustawienia, dotyczące połączeń przychodzących,
wprowadzane są na karcie „ISDN“ w modułach
pakietu FRITZ!. Karta „ISDN“ dostępna jest w
modułach FRITZ!data, FRITZ!fax, FRITZ!fon oraz
FRITZ!vox.

Przyjmowanie połączeń
Ponieważ moduły FRITZ!fax, FRITZ!fon oraz FRITZ!vox
używają identyfikacji usług „Mowa“, należy usunąć
zaznaczenie opcji „Wszystkie przychodzące“. Jeśli
opcja ta jest włączona i wszystkie moduły są aktywne,
wówczas na przykład moduł FRITZ!fon może
przyjmować nadchodzące faksy, pomimo iż nie było to
zamierzone. W takim wypadku, również telefony
podłączone do tego samego łącza ISDN nie będą
pruyjmowły wywołań.

Ustawienia przyjmowania połączeń (tutaj moduł FRITZ!fon)

Jedynym sposobem uniknięcia błędnego odpowia-
dania na wywołania będzie przypisanie poszcze-
gólnym modułom różnych numerów MSN.

Własny MSN
Jest to numer, pod którym zgłaszać się będzie dany
moduł FRITZ! w przypadku połączeń wychodzących.
Numer ten będzie wyświetlany na stanowisku zdalnym
podczas nawiązywania połączenia. Zaznaczenie opcji
„Ukryj własny numer (CLIR)“ uniemożliwi przekazanie
numeru.

W niektórych przypadkach usługa „CLIR“ musi
być udostępniana przez centralę publiczną.
FRITZ! – 3 FRITZ! w skrócie 17



Ograniczanie kosztów za pomocą usługi Call by Call
Pozostałe dane na karcie „ISDN“ są związane
z programem. Ich opis znajduje się w Pomocy Online
dla odpowiedniego modułu FRITZ!.

Ograniczanie kosztów za pomocą usługi 
Call by Call
Karta „Call by Call“ umożliwia korzystanie z usług
różnych operatorów przy zestawianiu połączeń. W ten
sposób moduły FRITZ! umożliwiają zmniejszenie opłat
za połączenia. Karta „Call by Call“ jest dostępna
w modułach FRITZ!data, FRITZ!fax i FRITZ!fon.

Ustawienia zdefiniowane na karcie „Call by Call“
mają wpływ na wszystkie moduły pakietu FRITZ!.

Należy wykonać następujące czynności:

1. Aby skorzystać z listy dostawców usług
telekomunikacyjnych, należy uaktywnić opcję
„Użyj numeru kierunkowego operatora“.

2. Następnie można wybrać dostawcę, z usług
którego chcemy korzystać przy połączeniach
lokalnych i zamiejscowych.

3. W polu „Użyj numeru kierunkowego“ należy
ustalić, które połączenia mają być rozpoznawane
przez oprogramowanie jako zamiejscowe. W ten
sposób program FRITZ! otrzymuje informację,
kiedy realizować połączenie za pośrednictwem
operatora połączeń międzymiastowych, a kiedy za
pośrednictwem operatora połączeń lokalnych.

4. Możliwe jest także opracowanie listy operatorów
telefonicznych w taki sposób, aby za każdym
razem wybierane były najkorzystniejsze
połączenie.

Pozostałe informacje, dotyczące ustawień
programu FRITZ!, dostępne są w Pomocy Online,
którą można wywołać wybierając w obrębie
danego modułu klawisz F1.
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FRITZ!web w skrócie
3.2 FRITZ!web w skrócie
Moduł FRITZ!web ułatwia dostęp do Internetu.
Funkcje zestawiania kanałów i kompresji danych
umożliwiają tworzenie połączeń o bardzo dużej
szybkości transmisji danych.

Konfigurowanie dostępu do Internetu

Pierwsze uruchomienie modułu FRITZ!web umożliwia
skonfigurowanie standardowej drogi dostępu do
Internetu. Połączenie domyślne powinno być
realizowane za pośrednictwem standardowego
dostawcy usług internetowych.

Konfigurację pozostałych dostawców usług
internetowych umożliwia pozycja menu podręcznego
„Połączenia internetowe“.

Połączenie z Internetem

1. Aby przy każdorazowym uruchomieniu
komputera program, wykorzystujący połączenie
domyślne był automatycznie ładowany, należy
w module FRITZ!web na karcie „Uruchamianie“
włączyć opcję „Uruchom FRITZ!web
automatycznie podczas uruchamiania programu“
i „Automatyczna gotowość połączenia
domyślnego podczas uruchamiania programu“.

2. Należy uruchomić przeglądarkę stron WWW.

3. Moduł FRITZ!web automatycznie nawiąże
połączenie wraz z uruchomieniem przeglądarki.
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FRITZ!data w skrócie
3.3 FRITZ!data w skrócie
Za pomocą modułu FRITZ!data można przesyłać pliki
w sieci ISDN. W tym celu jeden z komputerów,
biorących udział w połączeniu, musi być
skonfigurowany jako serwer. Oprogramowanie
drugiego komputera musi pracować w trybie klienta.

Tryb serwera

1. Należy wybrać sekwencję menu „Dostęp/Edytuj“
i wprowadzić nazwę użytkownika, hasło, oraz
prawa i czas dostępu.

Aby dowiedzieć się, jak chronić komputer
przed dostępem nieautoryzowanym, należy
przeczytać rozdział „Edycja praw dostępu“
auf Seite 39 i usunąć typ dostępu „Gość“,
umożliwiający logowanie się bez podania
nazwy użytkownika i hasła.

2. Aby przygotować komputer do odbioru danych,
należy uruchomić Tryb serwera. W tym celu należy
kliknąć przycisk „Tryb serwera“.

3. Ponowny wybór tego przycisku umożliwi
zamknięcie Trybu serwera.

Tryb klienta

1. Należy kliknąć przycisk „Połącz“.

2. Następnie należy wprowadzić numer stanowiska
zdalnego. W dalszej kolejności należy podać
nazwę użytkownika oraz hasło dostępu do
zdalnego komputera.

3. W zależności od przyznanych praw można
kopiować, przesuwać i kasować pliki oraz foldery.

Każda ze stron może zerwać połączenie - wystarczy
wyjść z Trybu serwera lub kliknąć przycisk „Rozłącz“
(Tryb klienta).
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FRITZ!fax w skrócie
3.4 FRITZ!fax w skrócie

Jak wysyłać faksy:

Moduł FRITZ!fax funkcjonuje w systemie Windows
jako zainstalowana drukarka. Faksy można tworzyć
w dowolnym edytorze tekstów.

1. W tym celu należy utworzyć lub otworzyć
dokument, który ma być wysłany jako faks.

2. Należy wybrać polecenie „Drukuj“ i określić jako
drukarkę moduł FRITZ!fax.

3. Po wybraniu żądanych ustawień drukarki, należy
je zatwierdzić za pomocą przycisku „OK“.

4. W otwartym oknie dialogowym FRITZ!fax należy
wprowadzić numer faksu abonenta, po czym
rozpocznąć wysyłanie.

Jak odbierać faksy:

Aby faksy mogły być odbierane, musi być włączony
komputer i uruchomiony program FRITZ!fax.

W opcjach ustawień na karcie „ISDN“ należy
wpisać numer własnego faksu. Aby uniemożliwić
programowi FRITZ!fax odpowiadanie na wszystkie
wywołania, należy wyłączyć funkcję „Wszystkie
przychodzące faksy“.

Faksy przychodzące wyświetlane są na pasku zadań
w postaci ikony i/lub w oknie komunikatu. Sposób
informowania o przyjściu faksu można wybrać w menu
„Fax / Ustawienia“, na zakładce „Powiadomienie“.

Jak działa funkcja „Faks na żądanie”:

1. W programie FRITZ!fax należy kliknąć przycisk
„Faks na żądanie“.

2. Należy wpisać numer, pod którym usługa jest
dostępna.

3. Program FRITZ!fax rozpoczyna wywoływanie.

Za pomocą dziennika faksów, wysłane i otrzymane
faksy można przeglądać, drukować, przesyłać dalej itp.
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FRITZ!fon w skrócie
3.5 FRITZ!fon w skrócie
Dzięki FRITZ!fon można prowadzić rozmowy
telefoniczne za pomocą komputera. Ponadto moduł
ten udostępnia funkcję szybkiego wybierania
numerów, wyświetlania abonentów zapisanych w
Książce adresowej programu FRITZ! i tworzenia list
abonentów, do których chcemy zadzwonić.

Aby dzwonić za pomocą modułu FRITZ!fon,
potrzebne są:

� karta dźwiękowa z możliwością pracy w trybie
full-duplex

� wejście oraz wyjście dźwięku, np. słuchawik i
mikrofon.

Telefonowanie za pomocą modułu FRITZ!fon:

1. Należy sprawdzić, czy karta dźwiękowa
komputera może współpracować z modułem
FRITZ!fon (menu „Fon / Sprawdź kartę
dźwiękową“).

2. Następnie należy nawiązać połączenie. Można
w tym celu użyć numeru z Książki adreswoej lub
wpisać numer ręcznie.

Podczas rozmowy można zawiesić jedno
połączenie, ustanowić drugie, a następnie
przełączać między jednym a drugim połączeniem.
Funkcję tę uruchamia się za pomocą przycisku
„R“.

Po nawiązaniu drugiego połączenia można
ównież prowadzić trójstronną konferencję
telefoniczną.

3. Przerwanie połączenia następuje po naciśnięciu
przycisku „Rozłącz“.

Dziennik modułu FRITZ!fon umożliwia przeglądanie
spisu przeprowadzonych rozmów.
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FRITZ!vox w skrócie
3.6 FRITZ!vox w skrócie
Program FRITZ!vox jest wygodną w użyciu
automatyczną sekretarką programu FRITZ!. 

Moduł FRITZ!vox umożliwia zdefiniowanie różnych
profili odbiorczych z różnymi zapowiedziami -
w zależności od czasu połączenia i numeru abonenta.

Automatyczna sekretarka FRITZ!vox może działać
jednocześnie z modułem FRITZ!fon, umożliwiając
sprawdzenie, kto dzwoni, przed odebraniem
połączenia za pomocą FRITZ!fon. 

Należy upewnić się, czy moduły FRITZ!fax
i FRITZ!fon nie mają przypisanych identycznych
numerów MSN oraz czy na karcie „ISDN“
wyłączona jest opcja „Wszystkie przychodzące“.

Konfiguracja automatycznej sekretarki:

1. Należy otworzyć menu „Ustawienia“.

2. Na karcie „Profil odbiorczy“ należy określić, które
zapowiedzi słowne i komunikaty mają być
używane.

3. Następnie na karcie „Profil czasowy“ należy
przypisać poszczególnym profilom odbiorczym
odpowiedni czas odtwarzania.

4. Na karcie „ISDN“ można przypisać określonym
numerom (MSN) wybrane profile.

Moduł FRITZ!vox musi być włączony, aby mógł
odbierać połączenia.
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Książka adresowa w skrócie
3.7 Książka adresowa w skrócie
Moduł Książki adresowa służy do zapisywania
numerów dla modułów FRITZ!data, FRITZ!fax
i FRITZ!fon oraz innych danych abonentów.

Tworzenie rekordu

1. Aby utworzyć nowy rekord, należy kliknąć
niniejszy przycisk.

2. Następnie należy wprowadzić informacje
w wymaganych polach. Szczególnie ważne są
wpisy w polu „Nazwa“ oraz numery należące do
poszczególnych programów, ponieważ są one
przejmowane przez moduły FRITZ!.

Aby z poziomu dowolnego modułu FRITZ!
przenieść wpis np. bezpośrednio do modułu
FRITZ!fax, należy włączyć opcję „Aktualizuj nazwy
użytkowników“ lub opcję „Aktualizuj“.

Korzystanie z kilku książek adresowych:

1. Należy skopiować plik FRITZADR.DBF i nadać mu
nową nazwę.

2. Z poziomu modułu FRITZ! Książka adresowa za
pomocą sekwencji menu „Plik/Otwórz“, należy
otworzyć nową książkę adresową.

3. Z książki należy usunąć wpisy, które nie są już
potrzebne i wprowadzić nowe dane.

Używanie innych książek adresowych

Oprogramowanie umożliwia współpracę z bazami
danych programu „Outlook“.
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Moduł FRITZ!web
4 Moduł FRITZ!web
Moduł FRITZ!web łączy się z określonym numerem
dostawy i pozwala tym samym uzyskać łatwy i szybki
dostęp do Internetu. Po uruchomieniu modułu
FRITZ!web należy utworzyć połączenie domyślne.
Następnie można włączyć przeglądarkę internetową
i swobodnie korzystać z zasobów dostępnych w sieci.

Za pomocą dodatkowej aplikacji WebWatch można
przeprowadzić test jakości połączenia internetowego
oraz prześledzić trasę, jaką pokonują pakiety danych,
wysyłane z komputera użytkownika.

Po włączeniu modułu FRITZ!web, transmisja
wszystkich połączeń ustanawianych w oparciu
o protokół TCP/IP, odbywa się za pośrednictwem
tego modułu. W przypadku korzystania z sieci
lokalnej LAN niemożliwe jest więc w tym czasie
łączenie się z drukarką lub serwerem za pomocą
protokołu TCP/IP. Po zakończeniu pracy
z modułem FRITZ!web można bez przeszkód
korzystać z połączeń w sieci LAN.

4.1 Nawiązywanie pierwszego 
połączenia z Internetem
Aby utworzyć połączenie z Internetem, należy
skonfigurować połączenie domyślne. Połączenie
domyślne można utworzyć dla dostawcy usług
internetowych, z którego usług korzystamy najczęściej.

Podczas pierwszego uruchamiania modułu FRITZ!web
automatycznie wyświetlane jest okno dialogowe
„Nowe połączenie“. Aby utworzyć połączenie, należy:

1. Wybrać połączenie z jednym dostawcą usług
internetowych jako połączenie domyślne. Po
zdefiniowaniu dostawcy wprowadzić dane
dostępowe połączenia internetowego.

Wymagane dane dostępowe można uzyskać
u dostawcy usług internetowych.
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Sprawdzanie ustawień
Przykład: Wprowadzenie danych dostępu

2. Należy postępować zgodnie z poleceniami,
wyświetlanymi w kolejnych oknach dialogowych, a
następnie zatwierdzić zdefiniowane połączenie
klikając przycisk „Zakończ“.

Skorzystanie z okna dialogowego „Nowe połączenie“
konieczne jest również w przypadku definiowania
połączenia dla kolejnego dostawcy usług
internetowych. Okno dialogowe „Nowe połączenie“
można wyświetlić wybierając opcję „Połączenia
internetowe / Utwórz nowe połączenie“ z menu
kontekstowego modułu FRITZ!web.

Po skonfigurowaniu dostępu, przed nawiązaniem
połączenia z Internetem, należy sprawdzić opisane
poniżej ustawienia.

Sprawdzanie ustawień
Jeśli wybrana została instalacja prosta (bez
konfiguracji), a urządzenie jest podłączone do centrali
abonenckiej, należy sprawdzić, czy na karcie „PBX“
podano numer dostępu do linii zewnętrznej (zob.
„Praca z centralą abonencką” na stronie 16).

Więcej informacji na temat ustawień w module
FRITZ!web można znaleźć w rozdziale „Ustawienia
modułu FRITZ!web” na stronie 30 lub w Pomocy
Online.

Nawiązywanie połączenia
Po uruchomieniu przeglądarki internetowej lub
innego programu, korzystającego z Internetu,
automatycznie nawiązane zostanie połączenie.
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Nawiązywanie połączenia
Okno stanu

Moduł FRITZ!web wyświetlany jest jako okno stanu:

Połączenie za pomocą modułu FRITZ!web zostało 
nawiązane. Trwa przesyłanie danych.

Okno stanu powinno być widoczne zawsze na
pierwszym planie, ponieważ podczas połączenia
wyświetlane są w nim w postaci krzywych informacje,
dotyczące ilości wysyłanych i otrzymywanych pakietów
danych.

Obsługa modułu FRITZ!web

Moduł FRITZ!web może być obsługiwany zarówno za
pomocą przycisków w oknie dialogowym, jak
i poprzez menu kontekstowe, otwierane prawym
przyciskiem myszy.

Po uruchomieniu modułu FRITZ!web na pasku zadań,
w obszarze statusu, pojawi się mała ikona. Za pomocą
tej ikony można obsługiwać moduł FRITZ!web,
wykorzystując obydwa przyciski myszy.

Pola sygnalizacji

Po prawej stronie w oknie modułu FRITZ!web widoczne
są cztery pola sygnalizacji, które informują
użytkownika o nawiązanym połączeniu internetowym.
Pola te dostarczają również informacji na temat
konfiguracji obu kanałów B oraz kompresji danych.
Pola sygnalizacji zmieniają kolor w zależności od
aktualnego stanu połączenia. Więcej informacji na ten
temat można znaleźć w Pomocy Online.
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Funkcje modułu FRITZ!web
4.2 Funkcje modułu FRITZ!web
W obrębie modułu FRITZ!web można korzystać
z następujących funkcji:

Automatyczne przerywanie nieaktywnych
połączeń (zegar)

W ustawieniach modułu FRITZ!web można określić, po
ilu sekundach braku wymiany danych na linii nastąpi
automatyczne przerwanie istniejącego połączenia
internetowego. Działanie tej funkcji jest następujące:
Po załadowaniu strony internetowej czytamy ją na
ekranie. Po upływie ustalonego czasu połączenie
internetowe zostanie przerwane. Można kontynuować
czytanie załadowanej strony bez narażenia się na
dodatkowe koszty połączenia. Wznowienie połączenia
nastąpi dopiero w wyniku kliknięcia jednego
z odsyłaczy na stronie lub wprowadzenia innego
adresu w przeglądarce. Dzięki krótkiemu czasowi
wybierania numeru, jaki zapewnia moduł FRITZ!web,
przerwy w połączeniu są niemal niezauważalne.

W przypadku korzystania z bankowych usług
online lub programów typu chat, funkcja
„Automatyczne przerywanie nieaktywnych
połączeń“ (zegar) powinna zostać wyłączona,
aby uniknąć niezamierzonego przerwania
połączenia podczas sesji.

Jeśli dostawca usług internetowych pobiera
opłaty za każdorazowe nawiązanie połączenia
z Internetem, należy pamiętać o ustawieniu
odpowiednio długiego czasu, po którym nastąpi
automatyczne przerwanie połączenia.

Zmiana dostawcy usług internetowych

Moduł FRITZ!web umożliwia zdefiniowanie dowolnej
liczby dostawców usług internetowych. Dzięki temu
można w każdej chwili skorzystać z usług najko-
rzystniejszego dostawcy, bądź też zmienić dostawcę
w przypadku przeciążenia łącza, oferowanego przez
dostawcę zdefiniowanego domyślnie.

Aby zmienić dostawcę usług internetowych, należy
postępować w następujący sposób:
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Szybka wymiana danych dzięki zestawianiu kanałów
1. Oprócz istniejącego połączenia domyślnego
należy utworzyć kolejne, dodatkowe połączenie.

W tym celu należy wybrać opcję „Połączenia
internetowe“ z menu kontekstowego.

2. Następnie można nawiązać połączenie
z Internetem, wykorzystując uprzednio
zdefiniowane połączenie domyślne.

3. Aby nawiązać połączenie internetowe za
pośrednictwem innego dostawcy, wystarczy
wybrać odpowiedniego dostawcę z menu
kontekstowego.

Połączenie zostanie nawiązane powtórnie,
z wykorzystaniem usług nowego dostawcy.

Szybka wymiana danych dzięki 
zestawianiu kanałów
Funkcja transferu dwukanałowego, dostępna
w module FRITZ!web, umożliwia przyspieszenie
wymiany danych przez Internet. W tym celu należy
włączyć drugi kanał B ręcznie, za pomocą przycisku
„2 kanały B“, lub też skorzystać z funkcji
automatycznego włączania drugiego kanału.

Funkcję automatycznego dołączania drugiego
kanału B można zdefiniować zgodnie z wymaganiami,
wybierając z menu „Ustawienia“ kartę „Łączenie
kanałów“: na karcie należy określić wartość progową
dla wykorzystania szerokości pasma transmisji.
W przypadku określenia tej wartości np. na poziomie
70%, w trakcie transmisji danych nastąpi dołączenie
drugiego kanału B dopiero wówczas, gdy pasmo
transmisji pierwszego kanału B będzie wykorzystane
w 70%. Niezbędne ustawienia wprowadza
użytkownik.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć
w rozdziale „Ustawienia modułu FRITZ!web” na
stronie 30 oraz w Pomocy Online.

W przypadku pracy w trybie transferu
dwukanałowego pobierane są za podwójne
opłaty.
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Przegląd dzienników
4.3 Przegląd dzienników
Wszystkie zdarzenia oraz połączenia za pomocą
modułu FRITZ!web protokołowane są w dziennikach.
Dziennik można wyświetlić korzystając z menu
kontekstowego, wywołanego prawym przyciskiem
myszy. Po wybraniu sekwencji menu „Dzienniki /
Połączenia“ wyświetlony zostanie przegląd dostawców
usług internetowych oraz wszystkich zdefiniowanych
połączeń. Opcja „Dzienniki / Zdarzenia“ umożliwia
wyświetlenie informacji dotyczących najważniejszych
zdarzeń programowych wraz z datą i godziną ich
wystąpienia. Należą do nich np. informacje na temat
gotowości modułu FRITZ!web oraz wprowadzonych
ustawień.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć
w Pomocy Online.

4.4 Ustawienia modułu FRITZ!web
Po wybraniu z menu kontekstowego polecenia
„Ustawienia“, zostanie wyświetlone okno dialogowe,
zawierające następujące karty: „ISDN“, „Łączenie
kanałów“, „Prezentacja“, „PBX“ oraz „Uruchamianie“.
Karty te umożliwiają wprowadzenie ustawień dla
modułu FRITZ!web.

Karta ‚ISDN‘
Na karcie „ISDN“ można wprowadzić ustawienia
dotyczące nawiązywania połączenia z Internetem.

Własny numer MSN
W tym miejscu należy wpisać numer dostępu, za
pomocą którego moduł FRITZ!web połączy się
z dostawcą usług internetowych.

Numer ten umożliwia sprawdzenie wysokości
opłat telefonicznych, pobieranych za połączenia
z Internetem.

Automatyczne przerywanie nieaktywnych
połączeń

Wybór opcji „Używaj zegara“ uruchamia funkcję
automatycznego rozłączania nieaktywnych połączeń.
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Karta ‚Łączenie kanałów‘
Można tutaj określić w sekundach czas, po upływie
którego nastąpi przerwanie aktualnego połączenia
w przypadku braku aktywności.

Czas rozłączania połączeń można dopasować do czasu
naliczania impulsów danego dostawcy usług
internetowych. Nieaktywne połączenia będą wówczas
przerywane przed rozpoczęciem naliczania kolejnego
impulsu.

Automatyczne powtarzanie wybierania
Jeśli moduł FRITZ!web nie może nawiązać połączenia
ze względu na zajętą linię ISDN lub brak dostępnego
kanału, wówczas po upływie ustawionego czasu
program wznowi próbę nawiązania połączenia.

Opcje internetowe
Kliknięcie przycisku „Opcje internetowe“ umożliwia
wyświetlenie opcji internetowych systemu Windows.
Odpowiednie opcje, dotyczące obsługi modułu
FRITZ!web, definiowane są podczas instalacji modułu.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć
w Pomocy Online.

Karta ‚Łączenie kanałów‘
Należy tutaj zdefiniować sposób transmisji danych,
określając, czy będzie się ona odbywać przy
wykorzystaniu obu kanałów B. Drugi kanał B może być
dołączany/odłączany ręcznie lub automatycznie.
Można też ustalić poziom wykorzystania szerokości
pasma transmisji, po osiągnięciu którego nastąpi
automatyczne włączenie/wyłączenie drugiego kanału.
Informacje na ten temat można znaleźć w rozdziale
„Szybka wymiana danych dzięki zestawianiu kanałów”
na stronie 29.

W przypadku ustawienia automatycznego dołączania
drugiego kanału istnieje możliwość zwolnienia
drugiego kanału B dla wywołań przychodzących
w ramach pozostałych modułów pakietu FRITZ!
Pozwala to uniknąć sytuacji, kiedy w trakcie trwania
dłuższej transmisji danych obydwa kanały B
zablokowane są dla innych połączeń przychodzących.
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Karta ‚Prezentacja‘
Karta ‚Prezentacja‘
Na karcie tej dostępne są różne wzory, umożliwiające
kształtowanie okna wykresu. Wybór wzoru
„Klasyczny“ pozwala na dowolne dobranie kolorów
w oknie wykresu.

Karta ‚PBX‘
Na karcie „PBX“ należy określić, czy komputer jest
podłączony do centrali abonenckiej oraz sprawdzić,
czy podano numer dostępu do linii zewnętrznej.
Informacje na ten temat można znaleźć w rozdziale
„Praca z centralą abonencką” na stronie 16.

Karta ‚Uruchamianie‘
Na tej karcie można ustawić opcje automatycznego
uruchamiania modułu FRITZ!web. W przypadku
zdefiniowania obydwu opcji, moduł FRITZ!web
włączany jest po każdorazowym uruchomieniu
komputera, a połączenie z Internetem nawiązywane
jest po uruchomieniu przeglądarki.

4.5 AVM WebWatch – trasa stanowi 
cel
Po uruchomieniu funkcji AVM WebWatch poprzez
wybór opcji „Uruchom WebWatch“ z menu
kontekstowego, w polu należy wpisać dowolny adres
internetowy.
Wyświetlony zostanie rezultat testu jakości połączenia
internetowego w postaci przejrzystego wykresu. Na
podany adres wysyłane są w postaci sygnałów ping pa-
kiety danych o różnej wielkości. Zmierzone
każdorazowo czasy uzyskania odpowiedzi są pod-
dawane analizie, a jej rezultat przedstawiany jest w
formie dwóch krzywych w lewej części okna wykresu.
Krzywa koloru niebieskiego odzwierciedla przebieg
trasy, jaką pokonał pakiet danych przesłany do
dostawcy usług internetowych, natomiast
pomarańczowa krzywa obrazuje łączną trasę
transmisji danych do adresu docelowego. Dzięki temu
można oszacować poziom transmisji danych.
W polu po prawej stronie wyświetlane są nazwy
komputerów, przez które przebiegała transmisja
danych.
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Moduł FRITZ!data
5 Moduł FRITZ!data

Moduł FRITZ!data to menedżer plików, za pomocą
którego można wymieniać dane za pośrednictwem
sieci ISDN. Transmisja danych odbywa się poprzez
bezpośrednie połączenie ISDN. Moduł FRITZ!data
umożliwia obustronną transmisję plików bez potrzeby
korzystania z usług internetowych.

FRITZ!data uruchamia się w aktywnym Trybie klienta
i jest gotowy do połączenia się natychmiast ze
stanowiskiem zdalnym. Po zalogowaniu się na stacji
odbiorczej możliwa jest transmisja danych, zakładanie
oraz usuwanie plików i folderów.

Moduł FRITZ!data może być także uruchamiany
w trybie serwera. W trybie tym zewnętrzni
użytkownicy mogą mieć dostęp do plików i folderów.
FRITZ!data dysponuje bezpiecznym a zarazem
elastycznym zabezpieczeniem dostępu. Poprzez
możliwość przydzielenia użytkownikom nazw i haseł
oraz wyznaczania ram czasowych dla udostępnienia
danych, można organizować dostęp dla każdego
użytkownika indywidualnie. Poza tym można
przeprowadzić - za pośrednictwem kanału
sygnalizacyjnego ISDN - kontrolę numerów każdego
użytkownika.

Rozdział „Edycja praw dostępu” począwszy od
strony 39 zawiera informacje dotyczące ochrony
komputera przed nieautoryzowanm dostępem ze
strony osób niepowołanych. Aby zapobiec próbie
dostępu bez podania nazwy użytkownika i hasła,
należy usunąć z listy typ dostępu „Gość”.
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Pierwsze połączenie za pomocą modułu FRITZ!data
5.1 Pierwsze połączenie za pomocą 
modułu FRITZ!data
Jeśli została przeprowadzona „Instalacja
i konfiguracja“, wszystkie ustawienia istotne dla
prawidłowego działania programu są już
uwzględnione i możliwe jest nawiązywanie połączeń. 

Sprawdzanie ustawień
Jeśli została wybrana instalacja prosta bez
konfiguracji, a kontroler ISDN podłączony jest do
centrali abonenckiej, wówczas na karcie „PBX“,
w ustawieniach modułu FRITZ!data, należy sprawdzić,
czy podano numer dostępu do linii zewnętrznej (zob.
„Praca z centralą abonencką” na stronie 16).

Informacje dotyczące pozostałych ustawień modułu
FRITZ!data można znaleźć w Pomocy Online.

Nawiązywanie połączenia
Pierwsze połączenie powinno zostać nawiązane
z serwisem AVM Data Call Center w Berlinie. Z serwera
serwisu można pobrać sterowniki dla kontrolera ISDN
AVM, uaktualnienia oraz informacje o wszystkich
produktach AVM.

1. Za pomocą przycisku „Zmień dysk“ należy wybrać
napęd oraz katalog, w którym mają być zapisane
pobierane pliki.

2. Następnie należy kliknąć przycisk „Nawiązywanie
połączenia“.

Zostanie wyświetlone okno, w którym należy
podać informacje o połączeniu ze stanowiskiem
zdalnym.

3. Należy podać numer serwisu AVM Data Call
Center. Numer znajduje się w Książce adresowej
programu FRITZ!. Należy kliknąć go dwukrotnie,
aby go przejąć z obszaru Książki adresowej,
a następnie zatwierdzić za pomocą przycisku
„OK“.
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Nawiązywanie połączenia
Okno „Nawiązywanie połączenia“

Dostęp do serwera AVM Data Call Center jest
anonimowy, tzn. podawanie nazwy użytkownika
oraz hasła nie jest obowiązkowe. Jednak
w przypadku innych stanowisk zdalnych
procedura uwierzytelniania może być konieczna,
ponieważ dostęp do danych może być tam
przyznany tylko określonym użytkownikom (zob.
rozdział „Edycja praw dostępu” począwszy od
strony 39).

4. W wyświetlonym oknie należy ustawić protokół
transmisji. Protokół musi być zgodny z protokołem
wykorzystywanym na stanowisku zdalnym. Serwis
AVM Data Call Center korzysta z protokołu
IDtrans. Różnice pomiędzy obydwoma
protokołami transmisji objaśniono na stronie 43. 

Aby było możliwe nawiązanie połączenia za
pomocą modułu FRITZ!data, na obu stacjach
musi być ustawiony ten sam protokół
transmisji.

5. W przypadku protokołu IDtrans dostępne są
dodatkowo dwie funkcje: transfer dwukanałowy
i kompresja danych.

Jeśli zaznaczono opcję „2 kanały“, do transmisji
danych wykorzystywane będą dwa kanały B
podstawowego łącza ISDN. Dzięki temu szybkość
transmisji zostanie podwojona i wzrośnie do
128 kb/s.

W przypadku transferu dwukanałowego
należy pamiętać, że opłaty za używanie
każdego z kanałów naliczane są oddzielnie. 
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Nawiązywanie połączenia
Aby przyspieszyć transmisję danych, można
włączyć także wewnętrzną kompresję danych.
Dane będą wtedy kompresowane podczas
transmisji.

Kompresja danych jest skuteczna jedynie
w przypadku danych nie poddawanych
uprzednio kompresji („nie spakowanych“)
oraz danych, które można kompresować
z dobrym skutkiem, np. grafika i tekst.

6. Jeśli oprócz wewnętrznej kompresji programu
FRITZ!data zostanie dodatkowo uaktywniona
kompresja CAPI SoftCompression X75/V42
poprzez sterownik AVM kontrolera ISDN,
prędkość transmisji może zostać - zależnie od
struktury danych - znacznie zwiększona.
Informacje na ten temat znajdują się w instrukcji
obsługi kontrolera ISDN. Przesyłanie danych
skompresowanych w ten sposób ma sens jedynie
wtedy, gdy kompresja wg standardu V.42bis
obsługiwana jest również na stanowisku zdalnym.

7. Aby rozpocząć nawiązywanie połączenia, należy
kliknąć przycisk „OK“.

Jeśli połączenie zostało już nawiązane, w prawym
oknie zostaną wyświetlone pliki i foldery AVM
Data Call Center. Pasek tytułowy aktywnego okna
jest podświetlany w kolorze.

Okno modułu „FRITZ!data Transfer plików“ po 
nawiązaniu połączenia
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Transmisja danych
Transmisja danych
Po nawiązaniu połączenia z serwisem AVM Data Call
Center warto zapoznać się - w ramach ćwiczeń -
z kilkoma operacjami związanymi z transmisją danych.

Na serwerze ADC można otworzyć folder PUBLIC.
Folder ten został utworzony specjalnie do celów
szkoleniowych oraz demonstracyjnych i zawiera pliki
z różnymi przykładami. Jest to folder z rozszerzonymi
prawami dostępu (zob. Pomoc Online).

Kopiowanie danych

Należy zaznaczyć dwa pliki w tym folderze, np.
1000KBYTE i 100KBYTE. Aby skopiować pliki na dysk
twardy, należy kliknąć odpowiedni przycisk.

Podczas transmisji w oknie „Transfer plików“
wyświetlane są różne informacje, np. całkowity
rozmiar przesyłanego pliku, stopień zaawansowania
transmisji bieżącego oraz wszystkich plików, średnia
szybkość przesyłania danych i czas pozostały do końca
operacji. 

Za pomocą modułu FRITZ!data można kopiować całe
foldery. Sposób postępowania jest identyczny, jak
w przypadku kopiowania pojedynczych plików.

Podczas nadpisywania folderów na stacji
docelowej nie będą wyświetlane zapytania
o potwierdzenie!

Zakładanie nowego folderu

Teraz w folderze PUBLIC ma zostać założony nowy
folder. Należy kliknąć przycisk „Nowy folder“ na pasku
narzędzi.

Wyświetlone zostanie pole wprowadzania, w którym
należy wpisać nazwę nowego folderu, np. TEST.
Następnie należy otworzyć ten folder.
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Edycja praw dostępu
Przenoszenie plików

Należy przejść z powrotem do lokalnego folderu na
komputerze, gdzie skopiowane zostały oba pliki
przykładowe 1000KBYTE i 100KBYTE. Po uprzednim
zaznaczeniu obydwa pliki należy przenieść do folderu
TEST. Następnie należy kliknąć przycisk „Przenieś plik“.
Pliki są usuwane z dysku twardego lokalnego
komputera i znajdują się teraz w folderze TEST na
serwerze ADC.

Aby zawartość serwera ADC wyglądała tak, jak na
początku, należy usunąć folder TEST.

Usuwanie folderu

Pliki i foldery usunięte za pomocą modułu
FRITZ!data nie mogą zostać przywrócone!

W tym celu należy zamknąć folder i zaznaczyć go
jednokrotnym kliknięciem myszy. Następnie należy
kliknąć przycisk „Usuń plik/folder“. Folder oraz
wszystkie znajdujące się w nim pliki zostaną usunięte
z serwera ADC.

Dalsze informacje, dotyczące m.in. sortowania
i zaznaczania plików i folderów można znaleźć
w Pomocy Online.

Teraz można zakończyć połączenie z serwisem AVM
Data Call Center za pomocą tego przycisku.

5.2 Edycja praw dostępu
Przed ustawieniem komputera do pracy w Trybie
serwera, dostęp do danych powinien zostać
zorganizowany tak, by nie każdy użytkownik,
korzystający z protokołu Idtrans lub Eurofile
mógł bez przeszkód dokonywać wszelkich
operacji, np. usuwania plików. Ustawienia takie
można wprowadzić do bazy danych praw
dostępu. Nieuprawnieni użytkownicy lub
korzystający z innych protokołów, nie uzyskają
dostępu.
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Tryb serwera
W bazie praw dostępu można dla każdego
użytkownika posiadającego prawa dostępu do
komputera nadać nazwy oraz hasła, jak również
zdefiniować indywidualne prawa dostępu, czasy ich
trwania oraz numery dostępowe. W ten sposób dane
będą dobrze chronione.

W przypadku protokołu Eurofile możliwe jest
udostępnienie użytkownikom zewnętrznym
jedynie folderu startowego, podczas gdy
protokół IDtrans umożliwia udostępnienie kilku
folderów. Z tego powodu jednemu z protokołów
należy przyznać wyższy priorytet i określić
odpowiednie prawa dostępu.

Dostęp anonimowy, czyli taki, który nie wymaga
podawania nazwy użytkownika oraz hasła, jest już
wprowadzony w bazie danych. Aby uniemożliwić
dostęp do komputera użytkownikom anonimowym
należy usunąć tą pozycję.

Zakładanie nowej pozycji użytkownika w bazie
danych praw dostępu, przydzielanie praw, czasu
dostępu oraz sprawdzanie numerów, jako sposób
zabezpieczania danych przed niepowołanym
dostępem, opisano w Pomocy Online.

5.3 Tryb serwera
W Trybie serwera komputer jest gotowy na
przyjmowanie połączeń od innych użytkowników,
którzy mogą korzystać z jego zasobów. Działania osób
uzyskujących dostęp do komputera można śledzić
w oknie programu FRITZ!data.

Przed przystąpieniem do pracy w Trybie serwera,
należy przerwać istniejące połączenie z innym
komputerem. Później należy sprawdzić następujące
ustawienia:

� Protokół, który zostanie wybrany, musi być
identyczny z protokołem używanym przez
stanowisko zdalne. Możliwy jest wybór
protokołów IDtrans i Eurofile.
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Uruchamianie programu w Trybie serwera
W wierszu stanu w oknie „FRITZ!data Transfer
plików“ wyświetlana jest informacja o aktualnie
używanym protokole transmisji. Aby go zmienić,
należy wybrać funkcję „Protokół transmisji“
z menu „Data“. 

Ponadto istnieje możliwość uaktywnienia
automatycznego rozpoznawania protokołu
transmisji dla trybu serwera. W tym celu
należy uaktywnić tę samą opcję na karcie „ISDN“,
w „Ustawieniach“ modułu FRITZ!data. Wówczas
moduł FRITZ!data będzie rozpoznawać
automatycznie protokół transmisji stanowiska
zdalnego i przejmie go dla tego połączenia. 

Opcja ta dostępna jest jedynie w przypadku
połączenia kontrolera ISDN firmy AVM
z aktualnym oprogramowaniem sterownika.

� Należy sprawdzić wielokrotny numer abonencki
(MSN), pod którym moduł FRITZ!data ma
przyjmować wywołania przychodzące. W tym celu
należy w ustawieniach wybrać kartę „ISDN“.
Numer MSN należy przekazać użytkownikom,
chcącym nawiązać połączenie.

� Należy określić prawa dostępu do zasobów
komputera dla wybranych użytkowników
i poinformować ich o ustalonych dla nich danych
osobowych.

Uruchamianie programu w Trybie 
serwera
Po kliknięciu przycisku „Tryb serwera“ na pasku
narzędzi, nastąpi przełączenie się do pracy w tym
trybie. 

Okno serwera
Okno serwera podzielone jest na dwie części: W dolnej
części okna wyświetlane są informacje o aktualnie
używanych folderach, które pliki oraz foldery są
przesyłane itp. Oprócz tego podawane są informacje
o nawiązywaniu i przerywaniu połączeń.
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Koniec pracy w Trybie serwera
Okno „FRITZ!data Transfer plików“ w Trybie serwera

Jeśli aktualnie istnieje połączenie z innym
komputerem, to w górnej części okna wyświetlony
zostanie numer telefonu tego komputera i nazwa
użytkownika. Jeśli komputer ten korzysta z protokołu
Eurofile, wyświetlona zostanie dodatkowo także
nazwa tego komputera.

Poniżej można zobaczyć też, jakie pliki są wysłane lub
odbierane oraz ile bajtów zostało aktualnie
przesłanych.

Koniec pracy w Trybie serwera
Aby zakończyć pracę w Trybie serwera, należy kliknąć
przycisk „Tryb serwera plików“ na pasku narzędzi lub
przycisk „Anuluj“ w oknie serwera. Podczas kończenia
pracy w Trybie serwera, aktualne połączenie ISDN
zostanie automatycznie przerwane.
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Dziennik zdarzeń modułu FRITZ!data
5.4 Dziennik zdarzeń modułu 
FRITZ!data
Moduł FRITZ!data zakłada automatycznie dziennik
zdarzeń, w którym protokołowane są wszystkie
przeprowadzone operacje (w Trybie serwera i Trybie
klienta), z podaniem informacji o dacie oraz godzinie
ich realizowania. 

Aby wyświetlić dziennik zdarzeń, należy wybrać
funkcję „Dziennik zdarzeń“, z menu „Data“.

Szczegółowe informacje, dotyczące dziennika
zdarzeń modułu FRITZ!data oraz możliwości
ustawiania i zapisywania, znajdują się w Pomocy
Online.

5.5 Różnice między protokołami 
IDtrans i Eurofile
FRITZ!data oferuje dwa różne protokoły transmisji:
Eurofile i IDtrans. Protokół IDtrans jest bardziej
wydajny i umożliwia transmisję dwukanałową oraz
kompresję danych. W protokole transmisji Eurofile
(ISO 300 381) niektóre z funkcji transmisji danych,
takie jak poruszanie się w strukturze danych
stanowiska zdalnego (przechodzenie pomiędzy
folderami), nie są jeszcze jednoznacznie zdefiniowane.
Zakres funkcji interfejsu użytkownika oraz obsługa
modułu FRITZ!data są w przypadku obu protokołów
identyczne.
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Różnice między protokołami IDtrans i Eurofile
W poniższej tabeli przedstawiono różnice pomiędzy
obydwoma protokołami.

* Wszystkie funkcje muszą być udostępnione przez
serwer.

Różnice między protokołami IDtrans i Eurofile

Funkcja IDtrans Eurofile

Transfer dwukanałowy Tak Nie

Tworzenie folderów na 
stanowisku zdalnym*

Tak Nie

Usuwanie folderów na 
stanowisku zdalnym*

Tak Nie

Poruszanie się 
w zdalnym systemie 
(przechodzenie 
pomiędzy folderami 
i napędami)

Tak Zależnie od 
zdalnego systemu. 
Niedostępny przy 
połączenice 
z serwerem FRITZ!

Umożliwia swobodne 
poruszanie się w trybie 
serwera (przechodzenie 
pomiędzy folderami 
i napędami)

Tak Nie

Kompresja danych Tak Nie
44 FRITZ! – 5 Moduł FRITZ!data



Moduł FRITZ!fax
6 Moduł FRITZ!fax
Za pomocą modułu FRITZ!fax można odbierać na
własnym komputerze telefaksy, wysyłać faksy zgodnie
ze standardem faksu grupy 3 (faksy analogowe).
Moduł FRITZ!fax oferuje również usługę faksu na
żądanie, pozwalającą na przesyłanie faksów ze
stanowiska zdalnego w odpowiedzi na nawiązane
połączenie.

Aby możliwe było przyjmowanie faksów,
program musi być aktywny (uruchomiony).

Wszystkie zdarzenia (odbieranie i wysyłanie)
zapisywane są w zienniku. Za pomocą odpowiednich
przycisków na pasku narzędzi lub za pomocą poleceń
„Odebrane“ oraz „Wysłane“ w menu „Widok“,
następuje przełączanie między dziennikiem faksów
odebranych, a dziennikiem faksów wysłanych.
Dziennik oferuje także możliwość dalszego posyłania
już raz wysłanych lub odebranych faksów. Odebrane
faksy można wydrukować automatycznie lub też
można je obejrzeć w dzienniku i wydrukować.

6.1 Wysyłanie faksu
Jeśli przeprowadzono instalację z konfiguracją, to
wszystkie istotne dla działania programu parametry są
już ustawione. Można więc od razu przygotować faks
w wybranym edytorze tekstu systemu Windows.

Sprawdzanie ustawień
Jeśli wybrana została instalacja prosta bez
konfiguracji, a urządzenie jest podłączone do centrali
abonenckiej, należy sprawdzić, czy na karcie „PBX”,
w ustawieniach FRITZ!fon, podano numer dostępu do
linii zewnętrznej (zob. „Praca z centralą abonencką”
na stronie 16).

Informacje na temat zaawansowanych ustawień
w programie FRITZ!fon można znaleźć w Pomocy
Online.
FRITZ! – 6 Moduł FRITZ!fax 45



Przygotowanie faksu w aplikacji systemu Windows
Przygotowanie faksu w aplikacji 
systemu Windows
Aby przygotować faks do wysłania, należy uruchomić
dowolny edytor tekstu, np. Word dla Windows.
W edytorze możemy otworzyć istniejący już plik lub
utworzyć nowy dokument.

Jeśli tekst jest gotowy, wystarczy go wydrukować za
pomocą polecenia „Drukuj”. W wyświetlonym oknie
należy wybrać drukarkę „FRITZ!fax”. Aby wysłać faks
w kolorze można wybrać z pola listy pozycję
„FRITZ!fax Drukarka”.

Wybór drukarek FRITZ!fax w programie Word

W oknie dialogowym polecenia drukowania można
wprowadzić - w zależności od rodzaju edytora - jeszcze
inne ustawienia np. liczby kopii, obszaru drukowania
itd. Po kliknięciu w programie Word dla Windows
przycisku „Właściwości”, w oknie ustawień drukarki
można określić dodatkowo rozdzielczość wysyłanych
faksów (98 lub 196 dpi). Wydruk faksów w kolorze
odbywa się w rozdzielczości 200 dpi.

Należy pamiętać, że wybór drukarki kolorowej
FRITZ!fax Color powoduje - w zależności od typu
danych - powstanie dodatkowych ilości
informacji przesyłanych razem z faksem.
W praktyce oznacza to zwiększenie rozmiaru
plików oraz wydłużenie czasu przesyłania.
Rozmiar pliku wyświetlany jest w oknie
wysyłania modułu FRITZ!fax.

Po wprowadzeniu wybranych ustawień, należy je
potwierdzić za pomocą polecenia „OK”. Polecenie to
przekazywane jest dalej do sterownika urządzenia
faksującego, który pobierze teraz informacje na temat
parametrów transmisji dokumentu.
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Okno wysyłania faksów w module FRITZ!fax
Okno wysyłania faksów w module 
FRITZ!fax
Po wydaniu polecenia drukowania wyświetlane jest
okno wysyłania faksu modułu FRITZ!fax:

Okno wysyłania

W polu „Numer” należy wpisać numer faksu adresata.
Odnośny numer możemy również wybrać z listy
umieszczonej w górnej części okna. Lista ta stanowi
wyciąg z Książki adresowej FRITZ!.

Aby wysłać faks do kilku adresatów, należy zaznaczyć
kilka wpisów na liście. Faks zostanie wysłany kolejno
do wszystkich odbiorców. W dzienniku faksów
wysłanych zostanie dla każdego odbiorcy utworzony
odpowiedni zapis.

W wierszu „Komentarz” można wprowadzić dowolny
tekst, opisujący dokument. Będzie on wówczas
widoczny w dzienniku faksów wysłanych.
Jednoznacznie sformułowana treść takiego
komentarza może być zatem pomocna przy
identyfikacji dokumentów.
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Rozpoczęcie faksowania
Aby umieścić numer faksu adresata w Książce
adresowej i móc korzystać z niego w przyszłości, należy
kliknąć w tym oknie przycisk „Książka adresowa”.
Zostanie otwarta Książka adresowa programu FRITZ!.
Można w niej teraz założyć nowy rekord i wypełnić
pola „Nazwa” oraz „Numer abonenta FRITZ!fax” (zob.
rozdział „Książka adresowa” na stronie 72). Nową
pozycję można zapisać, a następnie zamknąć Książkę
adresową. Jeśli w oknie wysyłania faksów modułu
FRITZ!fax zostanie wybrany przycisk „Aktualizuj”,
nowy wpis zostanie wprowadzony na listę adresatów
okna wysyłania faksów.
Po kliknięciu przycisku „Podgląd” uruchomiona
zostanie aplikacja FRITZ!view, za pomocą której można
obejrzeć dokument przed ostatecznym wysłaniem go
do odbiorcy.
Aby przygotować za pomocą modułu FRITZ!fax
dokument faksu na żądanie, należy wybrać opcję
„Drukuj do pliku”. W tym celu należy zapoznać się
z rozdziałem „FRITZ!fax jako serwer usługi ‚Faks na
żądanie‘” na stronie 51.
Przycisk „Opcje” umożliwia ustawienie czasu
wysyłania: domyślnie czas przesyłania faksu
nastawiony jest na aktualną datę i godzinę. Aby wysłać
faks w terminie późniejszym, należy kliknąć przycisk
„Później” i podać datę oraz godzinę wysłania. Należy
pamiętać, że o podanej godzinie moduł FRITZ!fax musi
być uruchomiony.

Rozpoczęcie faksowania
Aby rozpocząć wysyłanie faksu, należy kliknąć przycisk
„OK” w oknie wysyłania faksu.
Jeśli moduł FRITZ!fax nie został uruchomiony po
wydrukowaniu dokumentu, w dzienniku faksów
wysłanych pojawi się informacja „Do wysłania”, która
będzie wyświetlana do czasu uruchomienia modułu.
Dopiero wówczas dokument faksowy zostanie wysłany
pod podany numer.

Ponieważ moduł FRITZ!fax zainstalowany jest
w systemie jako drukarka, można podczas
wysyłania faksu korzystać z innych, powszechnie
używanych w systemie Windows operacji
związanych z drukowaniem. Należy do nich
faksowanie z wykorzystaniem metody Drag &
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Wysyłanie faksów seryjnych
Drop oraz funkcji „Wyślij do...”, którą można
wywołać z menu kontekstowego. Szczegółowe
informacje znajdują się w Pomocy Online modułu
FRITZ!fax.

Przerwanie wysyłania

Aby przerwać wysyłanie faksu, należy kliknąć przycisk
„Przerwij” na pasku narzędzi.

Kontrolowanie wysyłania faksów

Aby sprawdzić, czy faksy zostały wysłane prawidłowo,
należy wybrać sekwencję menu „Start / Programy /
FRITZ!”, a następnie otworzyć Dziennik faksów.
Wysłane faksy przechowywane są w dzienniku faksów
wysłanych.

Szczegółowe informacje, dotyczące dziennika,
znajdują się w rozdziale „Dziennik” na stronie 51 oraz
w Pomocy Online.

Wysyłanie faksów seryjnych
Za pomocą programu FRITZ!fax oraz menedżera
wydruków seryjnych Microsoft Word można wysyłać
faksy seryjne.

6.2 Odbieranie faksów
Aby przygotować komputer do odbioru faksów, należy
najpierw uruchomić moduł FRITZ!fax. Można poprosić
znajomego o przesłanie faksu próbnego. W tym celu
podajemy mu numer MSN, pod którym moduł
FRITZ!fax odbiera przychodzące faksy.

Po nadejściu faksu w oknie modułu FRITZ!fax pojawi
się komunikat „Otrzymano nowe faksy!”. Komunikat
ten będzie wyświetlany tak długo, dopóki nie zostanie
otwarty dziennik faksów przychodzących.

Otrzymane faksy można oglądać, drukować, zapisywać
na dysku oraz przesyłać dalej (zob. „Dziennik” na
stronie 51).
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Faks na żądanie
6.3 Faks na żądanie
Do odbierania faksów można również wykorzystać
funkcję modułu FRITZ!fax, pozwalającą obsługiwać
faksy wysyłane na żądanie. Wiele firm oferuje
możliwość wysyłania informacji za pomocą faksu na
żądanie. W przypadku funkcji odbioru faksów na
żądanie (Fax-Polling) można połączyć się za pomocą
modułu FRITZ!fax ze stanowiskiem zdalnym, które
w odpowiedzi wysyła zamówione informacje.

Należy mieć na uwadze, że koszty transmisji
ponosi abonent wywołujący. Ma to znaczenie
zwłaszcza w przypadku połączeń z numerami
o podwyższonej taryfie opłat.

Aby uruchomić faks na żądanie, należy wybrać z menu
„Fax” modułu FRITZ!fax lub z menu „Dziennik”
Dziennika faksów, odpowiednią funkcję. Po
wywołaniu funkcji pojawi się okno wysyłania faksów
modułu FRITZ!fax, w którym można wprowadzić
numer zdalnego systemu.

Okno wysyłania faksów w module FRITZ!fax dla faksów na 
żądanie

Faksy odebrane na żądanie figurują, podobnie jak
pozostałe faksy, w dzienniku faksów przychodzących.
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FRITZ!fax jako serwer usługi ‚Faks na żądanie‘
FRITZ!fax jako serwer usługi ‚Faks na 
żądanie‘
Moduł FRITZ!fax umożliwia przygotowanie plików
faksowych (z rozszerzeniem .sff), które będą wysyłane
na żądanie. Funkcja ta znana jest również jako „Fax
On Demand”. Gdy abonent wybierze numer serwera
faksów z uaktywnioną funkcją faksu na żądanie,
otrzyma wcześniej przygotowany faks. Możliwe jest
przygotowanie wielu różnych dokumentów w formie
faksów na żądanie, przypisując każdemu z nich osobny
numer (MSN).

Najpierw należy przygotować jeden lub kilka plików
faksowych.

Tworzenie pliku faksowego
Aby utworzyć plik faksowy należy:

1. Utworzyć dokument np. w edytorze tekstów
Microsoft Word.

2. Wybrać FRITZ!fax jako drukarkę i przystąpić do
wydruku dokumentu.

3. W oknie wysyłania faksów modułu FRITZ!fax (zob.
str. 47) zaznaczyć opcję „Drukuj do pliku”,
a następnie zatwierdzić za pomocą przycisku „OK”.

4. Wybrać nazwę pliku faksowego i kliknąć przycisk
„Zapisz”.

Tak utworzony plik jest od tej pory udostępniony jako
faks na żądanie i może być wybierany na karcie „Faks
na żądanie”.

6.4 Dziennik
Aby przystąpić do edycji faksów, należy otworzyć
Dziennik faksów modułu FRITZ!fax za pomocą
polecenia „Dziennik” z menu „Fax” lub za pomocą
odpowiedniej ikony z grupy programów FRITZ!.
Możliwe jest także wprowadzenie ustawień dla
modułu FRITZ!fax, pozwalających na automatyczne
otwieranie dziennika w momencie nadejścia nowych
faksów („Ustawienia” na karcie „FRITZ!fax”).
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Wyświetlanie treści dokumentu faksowego (FRITZ!view)
W dzienniku faksów wysłanych znajduje się lista
wszystkich wysłanych faksów. Dla każdego takiego
faksu wyświetlane są następujące informacje: data
oraz godzina utworzenia wpisu, numer odbiorcy,
komentarz odnośnie dokumentu, liczba stron,
wysokość opłaty oraz stan transmisji (np. „Wysłane”).

Odebrane faksy wprowadzane są najpierw do dzien-
nika faksów przychodzących, który można otworzyć za
pomocą tego przycisku.

Nowe, nie przeczytane faksy, oznaczane są
w dzienniku za pomocą gwiazdki, natomiast faksy
przeczytane oznaczane są za pomocą haczyka.

Wyświetlanie treści dokumentu 
faksowego (FRITZ!view)
Poprzez zaznaczenie faksu i kliknięcie na pasku
narzędzi przycisku „Pokaż faks”, uruchomiony
zostanie program FRITZ!view, za pomocą którego
można oglądać dokumenty faksowe.

FRITZ!view umożliwia przeglądanie stron dokumentu,
obracanie, powiększanie itp. W Pomocy Online
programu FRITZ!view znajdują się szczegółowe
objaśnienia wszystkich jego funkcji.

Drukowanie faksu
Aby wydrukować faks (wysłany lub odebrany), należy
zaznaczyć odpowiednią pozycję w dzienniku i kliknąć
przycisk „Drukuj faks”. Faks jest drukowany na aktualnie
aktywnej drukarce. Aby wybrać inną drukarkę, należy
wybrać polecenie „Drukuj” z menu „Dziennik”.

Istnieje również możliwość wydrukowania faksu na
domyślnej drukarce systemu Windows, bezpośrednio
po jego nadejściu. W tym celu w ustawieniach modułu
FRITZ!fax, na karcie „FRITZ!fax”, należy zaznaczyć
odpowiednią opcję.

Możliwe jest również wydrukowanie listy pozycji
dziennika. Do tego celu służy przycisk „Drukuj
dziennik”. Wydrukowane zostaną data, godzina, jak
również pozostałe informacje, widoczne w dzienniku.
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Edycja faksów
Edycja faksów
Odebrane lub wysłane faksy można edytować
i przesyłać dalej. Jest to bardzo wygodne, ponieważ na
dokumentach do dalszego przesłania można
wprowadzić własne uwagi lub komentarze.
Przystępując do edycji faksu należy:

1. Upewnić się, czy w menu FRITZ!view „Plik /
Ustawienia” wybrano program graficzny do edycji
faksów.

Wybrany program musi obsługiwać funkcje
pomniejszania grafiki, pozwalające na ponowne
dopasowanie faksu do formatu A4.

2. Otworzyć faks klikając dwukrotnie wybraną
pozycję w dzienniku.

3. Kliknąć dwukrotnie faks. Faks jest otwierany
w wybranym programie graficznym i można teraz
przystąpić do jego edycji.

4. Po zakończeniu edycji faksu, należy zapisać go
w postaci pliku graficznego.

5. Aby wysłać faks, należy kliknąć przycisk „Drukuj”.

Ponowne wysyłanie faksu
Każdy faks, znajdujący się w Dzienniku faksów, można
wysłać ponownie. Za pomocą funkcji dziennika „Wyślij
ponownie”, można wysłać faksy odebrane, jak
również faksy już wysłane.

W tym celu należy zaznaczyć wybraną pozycję
w dzienniku i kliknąć przycisk „Wyślij ponownie”.
Wyświetlone zostanie pole wprowadzania, w którym
można wprowadzić numer abonenta oraz komentarz.
Dla każdego faksu, który został wysłany powtórnie,
tworzona jest nowa pozycja w dzienniku faksów
wysłanych.
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Drukowanie potwierdzeń wysłanych faksów
Z dziennika faksów wysłanych można przesłać dalej
jednocześnie klika faksów, jednak tylko do pierwotnie
zdefiniowanych adresatów. W tym celu należy
zaznaczyć wybrane pozycje w dzienniku i kliknąć
przycisk „Wyślij ponownie”.

Drukowanie potwierdzeń wysłanych 
faksów
Z dziennika modułu FRITZ!fax można wydrukować
potwierdzenia odebranych i wysłanych faksów. W tym
celu należy zaznaczyć w dzienniku faksów odebranych
lub wysłanych wybrany faks. Z menu „Wpisy” należy
wybrać funkcję „Drukuj potwierdzenie”.

Potwierdzenie składa się z początkowego fragmentu
faksu oraz nagłówka z polem informacyjnym. Pole to
zawiera datę i godzinę nadania lub odbioru faksu,
numer, czas przesyłania itd.

Zapisywanie odebranych faksów
Wszystkie odebrane faksy, znajdujące się w Dzienniku
faksów, są zapisywane w katalogu FAXREC jako pliki
z domyślnym rozszerzeniem .sff (sff = Standard Fax
Format).

Za pomocą funkcji „Zapisz faks jako plik” można
odebranemu faksowi nadać własną nazwę pliku
i zapisać w wybranym folderze. Ponadto faks można
konwertować na format PCX, a następnie edytować go
w innych programach graficznych.

Wielostronicowe faksy w formacie PCX można
zachować, zapisując każdą stronę osobno. Taki sposób
zapisywania faksów umożliwia opcja „Podział strony”.
Jeśli np. dokument trzystronicowy został zapisany
w ten sposób pod nazwą WAŻNE.PCX, wówczas
utworzone zostaną trzy kolejno ponumerowane pliki:

WAŻNE0.PCX zawiera 1. stronę dokumentu

WAŻNE1.PCX zawiera 2. stronę dokumentu
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Usuwanie wpisów z Dziennika
WAŻNE2.PCX zawiera 3. stronę dokumentu

Usuwanie wpisów z Dziennika
Aby usunąć wszystkie pozycje z Dziennika, należy
wybrać funkcję „Usuń” z menu „Dziennik”.

Aby usunąć wpisy pojedynczo, należy je najpierw
zaznaczyć, a następnie kliknąć przycisk „Usuń pozycję
z dziennika”. 

Odpowiedni dziennik jest automatycznie
reorganizowany po usunięciu wpisów. Reorganizację
dziennika można wykonać również ręcznie, wybierając
funkcję „Reorganizuj” z menu „Dziennik”.
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Moduł FRITZ!fon
7 Moduł FRITZ!fon
FRITZ!fon zamienia komputer PC w cyfrowy telefon
ISDN. W połączeniu z kartą dźwiękową, posiadającą
możliwość pracy w trybie full-duplex (jednoczesne
nagrywanie i odtwarzanie), możliwe jest
wykonywanie połączeń telefonicznych za pomocą
komputera PC.

Przed przystąpieniem do pracy należy upewnić
się, czy urządzenia zewnętrzne (mikrofon
i słuchawki) są prawidłowo podłączone do karty
dźwiękowej. Więcej informacji na ten temat
można znaleźć w instrukcji obsługi karty
dźwiękowej.

Podczas pierwszego uruchamiania programu
wykonywany jest automatycznie test, sprawdzający
poprawność funkcjonowania zainstalowanej karty
dźwiękowej. Test karty dźwiękowej można wykonać
również samodzielnie, wybierając z menu „Fon“
pozycję „Sprawdź kartę dźwiękową“. Jeśli sygnał
dźwiękowy skierowany do mikrofonu będzie słyszalny
w głośnikach, oznacza to, że karta może
współpracować z programem FRITZ!fon.

Programu FRITZ!fon można używać do nawiązywania
połączeń z abonentami posiadającymi telefony
cyfrowe, analogowe lub oprogramowanie
telefoniczne, zainstalowane w komputerze. 

Mimo że FRITZ!fon nie może przyspieszyć połączenia,
może usprawnić jego nawiązywanie. Aby utworzyć
połączenie, nie jest wymagane każdorazowe
wpisywanie numerów telefonicznych, ponieważ
można je wybrać za pomocą myszy z Książki adresowej
lub z katalogu szybkiego wybierania FRITZ!.
W przypadku wywołań przychodzących wyświetlane są
także numery abonentów wywołujących.

Aby uniknąć konfliktu z urządzeniem faksującym
lub programem FRITZ!fax, podłączonym do
magistrali S0, należy sprawdzić ustawienia na
karcie „ISDN“.
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Połączenia telefoniczne w module FRITZ!fon
7.1 Połączenia telefoniczne 
w module FRITZ!fon
Jeśli podczas instalacji wybrano opcję „Instalacji
i konfiguracja“, to wszystkie ważne parametry są już
ustawione - można natychmiast rozpocząć pracę
z programem FRITZ!fon.

Sprawdzanie ustawień
Jeśli została wybrana prosta instalacja bez
konfiguracji, a kontroler ISDN podłączony jest do
centrali abonenckiej, wówczas na karcie „PBX“,
w ustawieniach modułu FRITZ!fon, należy sprawdzić,
czy podano numer dostępu do linii zewnętrznej (zob.
„Praca z centralą abonencką“ auf Seite 16).

Informacje na temat zaawansowanych ustawień w pro-
gramie FRITZ!fon można znaleźć w Pomocy Online.

Przeprowadzanie rozmów
Wyobraźmy sobie, że chcemy zadzwonić do
znajomego, aby powiedzieć mu, że mamy
oprogramowanie komunikacyjne FRITZ!fon i możemy
rozmawiać za pomocą komputera.

Jeśli numer naszego znajomego jest już wpisany
w module Książki adresowej FRITZ!, należy kliknąć
kartę „Książka adresowa“ po prawej stronie okna.
W oknie pojawi się lista rekordów Książki adresowej,
dla których wypełniono pole „FRITZ!fon“. Po
dwukrotnym kliknięciu numeru telefonu zostanie on
natychmiast wybrany.

Alternatywnie można w polu „Numer“ wpisać numer
ręcznie i kliknąć przycisk z zieloną słuchawką po lewej
stronie.

W polu „Połączenia“ wyświetlane są aktualnie
aktywne połączenia:

Okno połączeń
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Konfiguracja szybkiego wybierania
Podczas nawiązywania połączenia wybrany numer
wyświetlany jest w wierszu podświetlanym kolorem
żółtym. Podczas trwania rozmowy wiersz ten
podświetlany jest kolorem zielonym. W oknie
widoczne jest również nazwisko naszego rozmówcy -
o ile zostało ono wpisane w Książce adresowej FRITZ!,
a także czas trwania rozmowy oraz aktualna wysokość
opłaty za połączenie.

Aby zakończyć rozmowę, należy kliknąć ten przycisk.

Po zakończeniu rozmowy, w dolnej części okna
w dzienniku FRITZ!fon podane zostaną informacje,
dotyczące wybranego numeru, czasu trwania
rozmowy oraz kosztów połączenia.

Konfiguracja szybkiego wybierania
Aby zaoszczędzić sobie trudu ręcznego wpisywania
numeru lub wybierania go z książki adresowej, można
ustawić numery szybkiego wybierania. Numer
szybkiego wybierania można utworzyć w prawej części
okna „FRITZ!fon“.

W tym celu należy wybrać kartę „Szybkie wybieranie“
i wykonać następujące czynności:

1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy okno
szybkiego wybierania. W wyświetlonym menu
kontekstowym wybrać pozycję „Nowy“.

2. Wprowadzić nazwisko oraz numer telefoniczny.

3. Alternatywnie można wybrać wpis z Książki
adresowej FRITZ!, klikając przycisk „Książka
adresowa“. Wyświetlona zostanie lista wszystkich
wpisów, które zawierają numery telefoniczne.

4. Następnie należy kliknąć przycisk „OK“.

Karta „Szybkie wybieranie“ w oknie FRITZ!fon
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Lista połączeń
5. Aby wybrać numer szybkiego wybierania, należy
kliknąć dwukrotnie odpowiednią pozycję na liście.

Lista połączeń
Aby zadzwonić kolejno do kilku wybranych osób i być
pewnym, że rozmawialiśmy ze wszystkimi, możemy
skorzystać z „listy połączeń“ do wykonania w module
FRITZ!fon. Po utworzeniu połączenia, odnośny numer
jest automatycznie usuwany z listy. Jeśli abonent
wywoływany nie odpowiada, lub jeśli linia jest zajęta,
wpis pozostanie na liście.

Aby utworzyć nową pozycję na liście należy
postępować w następujący sposób:

� Jeśli numer jest wpisany do Książki adresowej
FRITZ!, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy
kartę „Książka adresowa“, znajdującą się
w prawym obszarze okna FRITZ!fon. Następnie
kliknąć prawym przyciskiem myszy wybrany wpis
i z menu kontekstowego wybrać polecenie
„Dodaj do listy połączeń“.

� Aby na liście połączeń umieścić numery, których
nie wprowadzono wcześniej do Książki adresowej
FRITZ!, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy
w oknie szybkiego wybierania, a następnie
z wyświetlonego menu kontekstowego wybrać
pozycję „Nowy“. Teraz można wprowadzić
nazwisko oraz numer wybranego rozmówcy. Wpis
zostanie przyjęty poprzez kliknięcie przycisku
„OK“.

Aby zadzwonić do wybranej osoby, należy kliknąć
dwukrotnie odnośny wpis na liście połączeń.
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Przyjmowanie wywołań
Przyjmowanie wywołań
O przychodzących wywołaniach informowani jesteśmy
za pomocą sygnału dźwiękowego oraz komunikatu
„Wywołanie od...“. Jeśli abonent wywołujący ma
włączoną usługę prezentacji numeru, obok
komunikatu pojawi się jego numer.

Aby odebrać wywołanie, należy kliknąć przycisk
„Połącz“. Jeśli nie chcemy odbierać wywołania,
klikamy przycisk „Rozłącz“.

Jeśli równocześnie uruchomiony jest program
FRITZ!vox, można przekazać wywołanie do programu
FRITZ!vox. W tym celu należy kliknąć przycisk
„Ignoruj“.

7.2 Funkcje komunikacyjne 
w programie FRITZ!fon

Przekierowanie wywołania
Moduł FRITZ!fon umożliwia przekierowywanie
przychodzących wywołań. Funkcję tę można włączyć,
gdy np. przez dłuższy czas pracujemy na innym
stanowisku i chcemy na nim odbierać przychodzące do
nas wywołania. W tym celu:

1. Należy wybrać kartę „ISDN“ w ustawieniach
modułu FRITZ!fon.

2. Kliknąć przycisk „Przekazywanie połączeń“,
a następnie przycisk „Nowa pozycja“.

3. Zostanie otwarte okno dialogowe
„Przekazywanie połączeń“. W oknie tym należy
wpisać numer telefoniczny, za pomocą którego
moduł FRITZ!fon przyjmuje połączenia.

4. W polu „Przełącz do“ należy wprowadzić numer,
pod który zostanie przekierowane przychodzące
wywołanie.

5. Na końcu można wprowadzić warunek
przekierowania połączenia.
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Przejmowanie rozmów odebranych przez FRITZ!vox
Funkcja ta dostępna jest poprzez złącze
wewnętrznej magistrali S0 centrali
abonenckiej, pod warunkiem, że usługa ISDN
„Przekierowanie wywołania“ jest
obsługiwana przez centralę abonencką,
a wymiana danych odbywa się poprzez
miejscową centralę telekomunikacyjną.

Przejmowanie rozmów odebranych przez 
FRITZ!vox
Gdy moduły FRITZ!fon i FRITZ!vox działają jednocześnie,
obydwa mogą odbierać nadchodzące wywołania.

Za pomocą programu FRITZ!vox można
zidentyfikować (podsłuchać) abonenta wywołującego.
W tym celu należy zaznaczyć w programie FRITZ!vox
opcję „Podsłuch“ (karta „Połączenia“). Aby połączenie
zostało odebrane w programie FRITZ!vox, należy
poczekać na uaktywnienie programu FRITZ!vox lub
kliknąć przycisk „Ignoruj“, w oknie powiadamiającym
programu FRITZ!fon. Wówczas program FRITZ!fon
przekaże wywołanie przychodzące do programu
FRITZ!vox.

Aby przejąć rozmowę z programu FRITZ!vox, należy
kliknąć w module FRITZ!fon ten przycisk. FRITZ!vox
zakończy wówczas nagrywanie i możemy
kontynuować rozmowę bezpośrednio.

Zawieszanie rozmów
Program FRITZ!fon umożliwia nawiązanie nowego
połączenia bez konieczności rozłączania połączenia już
istniejącego oraz przełączanie pomiędzy dwoma
odebranymi rozmowami.

Funkcje te można włączyć za pomocą przycisku
oznaczonego literą „R“:

� Utworzono połączenie telefoniczne. Po kliknięciu
przycisku „R“ następuje jego zawieszenie. Można
teraz porozmawiać z innymi osobami,
znajdującymi się w pomieszczeniu.
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Połączenie konferencyjne
� Utworzono połączenie telefoniczne. Następnie
wybrano przycisk „R“. Połączenie utworzone jako
pierwsze zostanie zawieszone. Teraz można
nawiązać drugie połączenie. Za pomocą przycisku
R można teraz przełączać się (zawieszać) między
istniejącymi połączeniami. 

Stan poszczególnych połączeń jest określany za
pomocą kolorów: żółtego, zielonego i czerwonego
Mają one następujące znaczenie:

Połączenie konferencyjne
Jeśli na linii utrzymywane są dwa połączenia, możemy
zestawić konferencyjne połączenie trójstronne.
Połączenie takie pozwala na prowadzenie rozmowy
pomiędzy trzema uczestnikami jednocześnie, bez
konieczności uciążliwego przełączania pomiędzy nimi.
Aby utworzyć połączenie konferencyjne, należy
kliknąć ten przycisk. Oba połączenia są teraz aktywne,
co jest sygnalizowane kolorem zielonym.

Po zakończeniu połączenia konferencyjnego można
przerwać oba połączenia. Istnieją dwa sposoby
przerywania połączeń:

� Można wybrać ten przycisk.

� Przycisk ten pozwala zawiesić połączenia, aby móc
następnie przerwać jedno z nich.

Nagrywanie rozmów
Funkcja „Nagrywanie rozmów“ umożliwia zapisywanie
aktywnych połączeń. Po kliknięciu przycisku
„Nagrywaj“ rozpoczęte zostanie nagrywanie rozmowy.
Nagrywanie jest przerywane w chwili zakończenia
rozmowy lub po ponownym kliknięciu przycisku.

Kolor Znaczenie

Żółty Nawiązywanie i przerywanie połączenia.

Zielony Połączenie jest aktywne.

Czerwony Połączenie jest wstrzymane na linii.
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Zawieszanie/Wznawianie rozmowy
Zarejestrowana rozmowa przechowywana jest w pliku
FRITZFON.WAV, który jest nadpisywany każdym
kolejnym nagraniem. Aby zachować zarejestrowaną
rozmowę, należy zapisać ten plik pod inną nazwą.

Zawieszanie/Wznawianie rozmowy
Moduł FRITZ!fon pozwala na zawieszanie rozmów.
Oznacza to, że przerywamy tymczasowo rozmowę,
utrzymując ją jednak na linii. Wstrzymane połączenie
można wznowić, odbierając je w innym miejscu lub
w innym pomieszczeniu.

Na karcie „ISDN“, w polu wprowadzania
„Identyfikator połączenia“, należy wybrać numer od 0
do 99. Jeśli w trakcie rozmowy uaktywniona zostanie
funkcja „Zawieś połączenie“ z menu „Fon“, wówczas
po wprowadzeniu wcześniej wybranego numeru
FRITZ!fon zawiesi bieżące połączenie. Aby
kontynuować rozmowę na innym aparacie, należy
wprowadzić identyfikator ustalony w module
FRITZ!fon dla wznawianych połączeń. W tym celu
w instrukcji aparatu należy przeczytać odpowiedni
rozdział na ten temat.

Należy pamiętać, że funkcje „Zawieś połączenie“
i „Wznów połączenie“ są dostępne tylko wtedy,
gdy moduł FRITZ!fon i terminal są podłączone do
jednego łącza (NT) ISDN typu point-to-multipoint.

Dziennik zdarzeń FRITZ!fon
W dolnej części okna programu FRITZ!fon
protokołowane są wszystkie wywołania przychodzące
i wychodzące. Są one oznaczone symbolami,
pozwalającymi na łatwe ich rozróżnianie.

Szczegółowe informacje na temat dziennika zdarzeń
FRITZ!fon oraz znaczenia używanych w nim symboli
można znaleźć w Pomocy Online.
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Notatki dotyczące rozmów
Do każdej wykonanej rozmowy można w programie
FRITZ!fon sporządzić notatkę i zapisać ją w postaci
pliku. Jeśli dane abonenta umieszczone są w Książce
adresowej FRITZ!, wówczas nazwa pliku notatek
będzie zapisywana w osobnym polu danych Książki
adresowej. Nieznani abonenci muszą być najpierw
wprowadzeni do książki adresowej. Format pliku
notatek ustalany jest w ustawieniach modułu FRITZ!
Książka adresowa.

Aby otworzyć plik notatek w odpowiednim edytorze,
należy zaznaczyć wybraną pozycję w dzienniku
zdarzeń FRITZ!fon i wybrać z menu kontekstowego
funkcję „Notatki“.
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8 Moduł FRITZ!vox
FRITZ!vox jest modułem obsługującym wszystkie
funkcje automatycznej sekretarki. Przychodzące
wywołania będą odbierane, jeśli komputer jest
włączony, a program uruchomiony. Jeśli dodatkowo
uruchomiony jest moduł FRITZ!fon, można wówczas za
pomocą modułu FRITZ!vox zidentyfikować osobę
dzwoniącą i ewentualne podjąć rozmowę w module
FRITZ!fon.

FRITZ!vox, FRITZ!fon i FRITZ!fax używają tego
samego identyfikatora funkcji („Audio 3,1 kHz“).
Jeśli wykorzystujemy te moduły równocześnie,
każdemu z nich należy przyporządkować osobny
numer abonencki MSN.

8.1 Optymalna konfiguracja 
automatycznej sekretarki
Przed przystąpieniem do pracy z programem FRITZ!vox
należy najpierw, jak w przypadku każdej automatycznej
sekretarki, wprowadzić klika niezbędnych ustawień
(ustawienie komunikatu zapowiedzi, czasu oczekiwania
na rozpoczęcie zapisu itp.).

Przed omówieniem poszczególnych opcji w ustawie-
niach, warto zapoznać się z profilami modułu FRITZ!vox,
pozwalającymi na zaprogramowanie elastycznego
harmonogramu zadań dla automatycznej sekretarki.

Czym są profile?
Program FRITZ!vox oferuje dwa rodzaje profili: Profil
odbiorczy oraz Profil czasowy.

Profil odbiorczy

W profilu odbiorczym wybierane są komunikaty
(zapowiedzi, zakończenia oraz sygnały) odtwarzane
przez automatyczną sekretarkę. Poza tym można
ustawić czas nagrywania oraz czas oczekiwania na
odbiór wywołania.
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Profil czasowy

W profilu czasowym można dla każdego dnia
w tygodniu ustawić czas uruchamiania profili
odbiorczych. Jeden profil czasowy może obejmować
maksymalnie cztery profile odbiorcze.

Możliwe jest zatem przygotowanie komunikatów
zapowiedzi oraz końcowych i zapisanie ich np.
w profilu odbiorczym pod nazwą „Czas pracy“.
Komunikaty te będą wówczas odtwarzane przez
sekretarkę w wybranych godzinach pracy. Dla
przyjaciół i znajomych można wybrać inne komunikaty
i zapisać je w profilu odbiorczym „Prywatne“.
W profilu czasowym można określić przedział czasowy
dla odtwarzanych profili odbiorczych.

Programowanie modułu FRITZ!vox

Aby zaprogramować harmonogram pracy automatycz-
nej sekretarki, należy wykonać następujące czynności:

1. Zdefiniować jeden lub kilka profili odbiorczych.

2. W razie potrzeby utworzyć również profil
czasowy.

3. Na karcie „ISDN“ wybrać profil dla automatycznej
sekretarki. Można również ustalić, czy dany profil
ma obowiązywać dla wszystkich wywołań
przychodzących, czy tylko dla jednego wybranego
numeru MSN.

Aby wprowadzić ustawienia, należy kliknąć przycisk
„Ustawienia“, w oknie „FRITZ!vox“.

Karta ‚Profil odbiorczy‘
Na początku należy określić jeden lub zestawić kilka
profili odbiorczych. Jako przykład utworzony zostanie
jeden profil odbiorczy do celów służbowych oraz jeden
profil osobisty.

Aby utworzyć nowy profil, należy kliknąć przycisk
„Nowy wpis“. W wierszu „Nazwa“ można podać
określenie nowego profilu odbiorczego, np. „Czas
pracy“. Poza tym można w tym miejscu wybrać
również pliki dźwiękowe, które będą odtwarzane dla
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wywołań przychodzących. Do tego celu można
wykorzystać dostarczone pliki, a także wybrać własne
pliki lub samodzielnie przygotować - np. za pomocą
karty dźwiękowej oraz mikrofonu - własne
komunikaty zapowiedzi. Ustawienia należy
zatwierdzić za pomocą przycisku „OK“.

Ustawianie profilu odbiorczego

Podczas ustawiania czasu nagrywania należy
pamiętać, że zapis jednej minuty rozmowy
tworzy plik WAV o wielkości ok. 500 KB (0,5 MB).

Aby zapewnić dobrą jakość zapisywanych
rozmów, należy w programie FRITZ!vox, na karcie
„Wywołania“, wybrać format audio „16000 Hz,
16 bit, mono“.

Tworzenie własnych komunikatów

W przypadku braku karty dźwiękowej można, na
drodze wywołania zwrotnego FRITZ!vox, utworzyć
własny plik WAV. Rozmowa przychodząca zapisywana
jest w wybranym folderze (np. FRITZ!\VOX). Plik
można teraz skopiować do folderu FRITZ! i zapisać go
pod charakterystyczną nazwą (np. ZAPOWIEDZ.WAV).
Będzie on widoczny na karcie „Profil odbiorczy“ jako
tekst zapowiedzi.

Po zdefiniowaniu profilu odbiorczego „Czas pracy“,
w identyczny sposób należy utworzyć profil odbiorczy
do użytku osobistego i być może także profil
weekendowy.
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Karta ‚Profil czasowy‘
Na karcie „Profil czasowy“ można określić dla każdego
dnia tygodnia, o jakiej porze będą uaktywniane
poszczególne profile odbiorcze.

Aby utworzyć nowy profil, należy kliknąć przycisk
„Nowy wpis“. W celu udostępnienia do edycji
istniejącego profilu, należy kliknąć przycisk „Edytuj
wpis“. Wyświetlone zostanie okno profilu czasowego.

Aby ustawić ten sam profil odbiorczy o każdej porze
dnia, należy przejąć ustawienie domyślne (profil 1
o każdej porze), a następnie wybrać profil w dolnej
części okna jako profil odbiorczy 1.

Jako przykład utworzony zostanie jeden profil
czasowy, w którym wykonywane będą profile do celów
służbowych oraz profile osobiste („Podstawowy
rozkład“).

Zdefiniowano profil odbiorczy do celów służbowych
oraz prywatnych, jak również jeden profil
weekendowy. 

Najpierw w dolnym obszarze okna, w pozycjach „Profil
1“ do „Profil 4“ należy wybrać profile odbiorcze, które
mają być wykonane w profilu czasowym. Aby
uaktywnić profil „Czas pracy“ w godzinach od 8.00 do
19.00, należy wybrać za pomocą myszy dzień,
w którym ma on obowiązywać. W tym celu należy
ustawić kursor na godzinie 8.00 i przeciągnąć go,
przytrzymując jednocześnie klawisz myszy, do końca
wybranego przedziału. Wyświetlone zostanie okno
FRITZ!vox, w którym można zdefiniować profil
i wprowadzić ewentualne poprawki.

Przedziały czasu dostępu można ustawić jedynie
z dokładnością do 30 minut.
68 FRITZ! – 8 Moduł FRITZ!vox



Karta ‚Profil czasowy‘
W oknie FRITZ!vox powinny być zamieszczone
następujące informacje:

FRITZ!vox – Określanie czasu dostępu

Przed godz. 8.00 i po godz. 19.00 sekretarka ma
podejmować rozmowy według profilu „Prywatne“
(profil odbiorczy 1). W tym celu w wierszach od
„Poniedziałek“ do „Piątek“, należy zaznaczyć profil 1
od 00:00 do 07:59 i od 19:00 do 23:59.

Podczas weekendu powinien być wykorzystany profil
3. Zatem dla wierszy „Sobota“ i „Niedziela“ należy
przyporządkować profil 3.

Przykładowy profil czasu dostępu mógłby wyglądać
następująco.

Okno czasów dostępu w przykładowym profilu
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Inne ustawienia w module FRITZ!vox
Aby dostosować moduł FRITZ!vox do własnych
potrzeb, można na kartach „Połączenia“, „ISDN“,
„Zdalne odpytanie“ oraz „Powiadomienie“
wprowadzić dalsze ustawienia. Ustawienia te zostały
opisane w Pomocy Online.

8.2 Korzystanie z modułu FRITZ!vox 
Moduł FRITZ!vox jest teraz gotowy do działania. Aby
możliwe było odbieranie przychodzących wywołań,
moduł FRITZ!vox musi być uruchomiony.

Przed uruchomieniem modułu FRITZ!vox, należy
sprawdzić, który z profili został uaktywniony na
karcie „ISDN“. Zdefiniowane profile odbiorcze
i czasowe będą aktywne dopiero wtedy, gdy
zostaną wybrane na karcie „ISDN“.

Aby sprawdzić ustawienia automatycznej sekretarki,
wystarczy wybrać numer modułu FRITZ!vox. Jeśli dla
różnych profili zostały ustalone różne numery MSN,
należy zadzwonić pod każdy z nich. Oprócz tego
należy przetestować, czy przychodzące faksy trafiają
do modułu FRITZ!fax, a rozmowy telefoniczne do
automatycznej sekretarki.

Okno ‚FRITZ!vox - Sekretarka‘
Dla każdej zapisanej rozmowy zakładany jest
odpowiedni wpis. Na temat każdej zarejestrowanej
rozmowy dostępne są następujące informacje: data
i godzina rejestracji, numer telefoniczny abonenta
wywołującego oraz czas trwania połączenia.

Odsłuchiwanie i zarządzanie rozmowami 
przychodzącymi
W celu odtworzenia wszystkich nowych wiadomości,
należy kliknąć w oknie głównym modułu FRITZ!vox
przycisk „Przesłuchaj wszystkie nowe rozmowy“ lub
wybrać odpowiednie polecenie z menu „Wiadomość“. 
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Odsłuchiwanie i zarządzanie rozmowami przychodzącymi
Aby odsłuchać jedynie wybrane rozmowy, należy
zaznaczyć odnośne wpisy za pomocą myszy, następnie
kliknąć przycisk „Przesłuchaj rozmowy“. Alternatywnie
można kliknąć dwukrotnie wybrany wpis.

Zdalne odpytanie

W przypadku braku możliwości odsłuchania rozmów
nagranych przez automatyczną sekretarkę, można
wykorzystać usługę odsłuchiwania wiadomości na
odległość. W tym celu należy wywołać numer
FRITZ!vox za pomocą aparatu telefonicznego,
obsługującego tonowe wybieranie DTMF. Po
usłyszeniu sygnału nagrywania, należy wpisać za
pomocą klawiszy telefonu numer kodowy,
uruchamiający odtwarzanie wszystkich lub tylko nowo
odebranych rozmów. Numery kodowe można
wprowadzić na karcie „Zdalne odpytanie“.

Usuwanie nagranych wiadomości

Zależnie od czasu trwania nagranych wiadomości,
generowane przez FRITZ!vox pliki dźwiękowe (WAV)
mogą osiągać niekiedy bardzo duże rozmiary. Dlatego
należy regularnie usuwać stare pliki. 

Aby usunąć pojedyncze rozmowy, należy zaznaczyć
odnośne wpisy w oknie modułu FRITZ!vox i wybrać
polecenie „Usuń“ z menu „Wiadomość“. Jeśli
wielokrotnie usuwano pojedyncze wpisy z dziennika,
należy za pomocą odpowiedniego polecenia z menu
„Vox“ przeprowadzić reorganizację. 

Funkcja „Usuń dziennik“ w menu „Vox“, umożliwia
usunięcie wszystkich plików WAV z katalogu
wybranego na karcie „Wiadomości“.
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9 Książka adresowa
W Książce adresowej FRITZ! można wprowadzać i
zapisywać wykorzystywane często przez moduły
FRITZ!data, FRITZ!fax i FRITZ!fon numery telefonów
oraz inne parametry połączeń. Jeśli w oknie
nawiązywania połączenia, któregoś z w/w modułów
pakietu FRITZ! klikniemy przycisk „Książka adresowa“,
wówczas zostaną wyświetlone wpisy Książki adresowej
FRITZ!, odpowiednie dla danego modułu. Następnie,
klikając dwukrotnie wybraną pozycję, można
nawiązać połączenie z odnośnym numerem.

Możliwe jest utworzenie kilku książek adresowych
oraz wykorzystywanie w modułach pakietu FRITZ!
istniejących już baz danych w formacie dBase. Więcej
informacji na ten temat uzyskać można w rozdziale
„Zakładanie kilku książek adresowych i zarządzanie
nimi” na stronie 75.

9.1 Tworzenie nowego wpisu 
w Książce adresowej
Adres AVM KG znajduje się już w książce adresowej po
zainstalowaniu pakietu oprogramowania FRITZ!. Aby
wprowadzić nowe wpisy, należy postępować
w następujący sposób:

Z grupy programów FRITZ! lub jednego z modułów
należy uruchomić Książkę adresową. Za pomocą
przycisku „Nowy rekord“ należy utworzyć nowy
rekord.

W lewym obszarze okna można wprowadzić ogólne
informacje, dotyczące stanowiska zdalnego.
Informacje te umożliwiają jednoznaczne rozróżnienie
istniejących wpisów. Pole „Nazwa“ ma w tym
przypadku szczególne znaczenie. Jeśli
w poszczególnych modułach pakietu FRITZ!, podczas
nawiązywania połączenia wybierzemy przycisk
„Książka adresowa“, wówczas nazwa oraz numer
stanowiska zdalnego będą wyświetlane w wyciągu
z książki adresowej.
72 FRITZ! – 9 Książka adresowa



Tworzenie nowego wpisu w Książce adresowej
W prawym obszarze należy wpisać numer oraz nazwę
stanowiska zdalnego dla poszczególnych modułów
pakietu FRITZ!. Wystarczy wprowadzić tylko te
numery, z których korzystamy łącząc się z danym
abonentem.

Aby używać modułu FRITZ!data do komunikacji ze
stanowiskiem zdalnym, należy - oprócz numeru
telefonicznego - podać również nazwę używanego
protokołu transmisji, jak również nazwę użytkownika
oraz hasło dostępu do wybranego stanowiska
zdalnego. 

Poza tym istnieje możliwość wprowadzania numerów
telefonicznych osób kontaktowych, które następnie
można będzie wybierać w modułach FRITZ!fon
i FRITZ!fax.

Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych informacji
należy zapisać nowo utworzoną pozycję, klikając
przycisk „Zapisz rekord“.

W ustawieniach Książki adresowej na karcie
„Opcje“ można uaktywnić funkcję
automatycznego zapisywania.

Zdarza się często, że dane dwóch adresatów różnią się
zaledwie jedną lub dwiema informacjami, np.
w przypadku, gdy chodzi o kilka osób kontaktowych
jednej firmy, mających różne numery faksów. Wówczas
wystarczy skopiować odpowiedni rekord i zmienić
tylko odnośne pola. Klikając przycisk „Kopiuj rekord“
można skopiować jednorazowo aktualnie zaznaczony
rekord. Gdy zmiany zostały wprowadzone, nowy
rekord należy zapisać.

Szczegółowe informacje, dotyczące pól danych
w Książce adresowej, znajdują się w Pomocy
Online.
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9.2 Zarządzanie wpisami Książki 
adresowej
Za pomocą tych przycisków, umieszczonych na pasku
narzędzi, można w prosty sposób poruszać się wśród
pozycji w książce adresowej oraz przechodzić do
pierwszego lub do ostatniego rekordu.

Wyszukiwanie rekordu
Jeśli książka adresowa jest obszerna, przechodzenie
kolejno pomiędzy rekordami w celu odnalezienia
jednego z nich może okazać się kłopotliwe. Książka
adresowa posiada dwie funkcje wyszukiwania,
ułatwiające znajdowanie potrzebnych rekordów:

Należy kliknąć przycisk „Szukaj“. Zostanie wyświetlone
okno dialogowe, w którym wyświetlona jest zawartość
pola „Nazwa“ dla wszystkich adresatów. Następnie
można kliknąć dwukrotnie wybraną pozycję, aby
wyświetlić zawarte w niej informacje.

Za pomocą funkcji „Szukaj w polu“ z menu „Rekord“
możliwe jest przeszukanie książki adresowej według
zawartości określonego pola danych. W tym celu
należy wskazać za pomocą kursora wybrane pole
danych i wybrać funkcję „Szukaj w polu“. Wyświetlona
lista zawiera treść wybranego pola danych oraz pola
„Nazwa“ dla wszystkich rekordów książki adresowej.

Kasowanie rekordu
Kasowanie rekordów odbywa się w dwóch etapach:
Najpierw należy zaznaczyć rekordy przeznaczone do
usunięcia, po czym można je ostatecznie skasować.
Aby zaznaczyć rekord do usunięcia, należy kliknąć na
pasku symboli przycisk „Usuń rekord“. Zaznaczenie
można cofnąć klikając ponownie ten sam przycisk. Jeśli
rekordy zaznaczone do usunięcia mają zostać
ostatecznie skasowane z książki adresowej, należy
przeprowadzić jej reorganizację. W tym celu należy
wybrać funkcję „Reorganizuj“ z menu „Plik“.
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9.3 Zakładanie kilku książek 
adresowych i zarządzanie nimi
Jeśli chcemy założyć kilka książek adresowych dla
różnych celów, np. jedną z adresami prywatnymi,
drugą z adresami związanymi z działalnością
zawodową, należy postępować w następujący sposób

� Z poziomu Eksploratora Windows należy
skopiować Książkę adresową FRITZ!
(FRITZADR.DBF) i nadać kopii jakąś
charakterystyczną nazwę, np. „PRYWATNE.DBF“. 

� Nastepnie należy uruchomić moduł Książki
adresowej i wywołać funkcję „Otwórz“ z menu
„Plik“. W dalszej kolejności należy wybrać z listy
plików kopię książki adresowej. Niepotrzebne
wpisy można usunąć oraz założyć nowe, którymi
chcemy zarządzać za pomocą tej właśnie bazy
danych.

� W modułach pakietu FRITZ! używana jest podczas
nawiązywanie połączenia ta książka adresowa,
która była ostatnio otwarta. Aby zmienić bazę
danych na inną, trzeba wywołać Książkę adresową
FRITZ! i otworzyć żądaną bazę danych. 

Oprócz standardowej książki adresowej można
korzystać również z baz danych użytkownika
w formacie dBase IV lub dołączać Książki adresowe
programu „Outlook“.

Baza danych użytkownika musi zawierać określone
pola, aby można było ją otworzyć w książce adresowej.
Informacje na temat prawidłowej struktury bazy
danych znajdują się w Pomocy Online.

Nie należy otwierać baz danych w programie
Książki adresowej FRITZ! bez wcześniejszego
sprawdzenia zgodności formatów. Szczegółowe
informacje, dotyczące korzystania z baz danych
w formacie dBase, znajdują się w Pomocy Online.
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10 Sztuczki i kruczki

W rozdziale tym znaleźć można przydatne rady, które
ułatwią pracę z modułami pakietu FRITZ!, oraz pomogą
w rozwiązywaniu pojawiających się problemów.

10.1 Dźwięki w modułach pakietu 
FRITZ!
Pakiet FRITZ! korzysta z właściwości urządzeń
multimedialnych systemu Windows, dzięki czemu
wszelkie zdarzenia ISDN, np. odbiór nowych faksów,
czy też pomyślne zakończenie przesyłania danych
sygnalizowane są za pomocą dźwięków. Można
korzystać ze standardowych dźwięków, wchodzących
w skład pakietu lub zainstalować własne pliki WAV.

Podczas instalacji pakietu FRITZ! definiowane są
rodzaje sygnalizowanych zdarzeń, powiązane
z domyślnymi plikami WAV.

Dźwięki są odtwarzane i słyszane pod warunkiem, że
komputer wyposażony jest w kartę dźwiękową,
posiada zainstalowane obsługujące ją sterowniki,
a także podłączone głośniki lub słuchawki. Informacje,
dotyczące instalacji karty oraz sterowników, znajdują
się w instrukcji obsługi karty dźwiękowej.
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Dźwięki w modułach pakietu FRITZ! 

Następująca tabela zawiera listę sygnalizowanych
zdarzeń, jakie mają miejsce podczas pracy z modułami
pakietu FRITZ! oraz przyporządkowanych do nich
dźwięków:

Szczegółowe informacje znaleźć można w Pomocy
Online.

10.2 Deinstalacja pakietu FRITZ! 
Deinstalację pakietu FRITZ! można przeprowadzić
z poziomu Panelu sterowania.

Przed odinstalowaniem całego pakietu zalecane
jest skopiowanie aplikacji FRITZ! - Dziennika
faksów, bazy danych praw dostępu oraz Książki
adresowej i przechowanie ich tymczasowo
w innym katalogu. Można ich użyć później, jeśli
pakiet zostanie zainstalowany ponownie.

Dźwięki w modułach pakietu FRITZ! oraz odpowiadające im 
zdarzenia

Zdarzenie ISDN Plik WAV FRITZ!data FRITZ!fax FRITZ!fon

Nawiązywanie 
połączenia

ok.wav x

Rozłączanie
połączenia

ok.wav x

Pomyślne 
przesłanie 
plików

ok.wav x x

Przerwanie
połączenia

pomyeka.wav x x

Przerwanie 
przesyłania

pomyeka.wav x x

Otrzymano
nowe faksy

Nowyfax.wav x

Przychodzące
wywołanie

RingIn.wav x
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Pomoc techniczna
Informacje dotyczące danych aplikacji można
znaleźć w rozdziale: „Gdzie można znaleźć
zainstalowane moduły?” na stronie 13.

Należy otworzyć Panel sterowania, wybierając w menu
Start pozycję „Ustawienia“. Następnie należy otworzyć
folder „Dodaj/Usuń programy“. Na liście programów,
jakie system Windows może usunąć automatycznie,
znajduje się również pakiet „FRITZ!“. Aby uruchomić
program deinstalacyjny, należy kliknąć przycisk
„Instaluj/Usuń“.

Jeśli program deinstalacyjny wyświetli komunikat,
informujący o tym, że nie wszystkie pliki mogły zostać
usunięte, wówczas należy usunąć je ręcznie z katalogu
FRITZ!, do którego można przejść za pomocą
programu Eksplorator Windows.

10.3 Pomoc techniczna
AVM oferuje klientom bezpośrednią pomoc za
pośrednictwem FRITZ!-Support, czyli serwisu
świadczącego pomoc w razie napotkania problemów
przy instalacji oraz podczas korzystania
z oprogramowania komunikacyjnego FRITZ!. Serwis
jest dostępny za pośrednictwem Internetu i telefonu.

W razie napotkania problemów z łącznością ze
stanowiskami zdalnymi, przed skontaktowaniem się
z serwisem należy spróbować, czy możliwe jest
nawiązanie połączenia testowego z AVM Data Call
Center. Wskazówki na ten temat można znaleźć
w rozdziale „FRITZ!data“. Ponieważ do ADC dzwoni
nieraz jednocześnie wiele osób, prosimy w razie
niepowodzenia kilkakrotnie ponowić próbę. W razie
błędu należy dokładnie zanotować komunikat
o błędzie. Serwis będzie potrzebować tych informacji
do udzielenia pomocy w rozwiązywaniu problemów.
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Pomoc techniczna poprzez Internet
Prośbę o pomoc techniczną do serwisu można
przekazać za pośrednictwem stron internetowych
firmy AVM. Prosimy skorzystać w tym celu z formularza
pomocy technicznej w języku angielskim, dostępnego
w kategorii „Service/Support“. Wypełniony formularz
należy wysłać do serwisu AVM, klikając przycisk
„Send“.

Pomoc za pośrednictwem faksu
W razie potrzeby można się również skontaktować
FRITZ!-Support, wysyłając faks pod następujący numer:

+49 (0)30 / 39 97 62 66

Wcześniej należy przygotować „kod identyfikacyjny
produktu“, zamieszczony na okładce dysku CD-ROM.
Pracownik działu serwisowego poprosi o podanie tego
kodu. Następnie pracownik działu obsługi klienta zada
następujące pytania:

� Jaki system operacyjny jest używany
(np. Windows 98 lub Windows NT)?

� Jaki protokół kanału D jest używany?

� W którym momencie instalacji lub w której
aplikacji FRITZ! ukazuje się komunikat o błędzie?
Jaka jest dokładnie treść tego komunikatu?

� Czy kontroler ISDN podłączony jest do centrali
abonenckiej, czy też bezpośrednio do sieci ISDN?
FRITZ! – 10 Sztuczki i kruczki 79



Indeks

A
automatyczna sekretarka 65, 70
automatyczne przerywanie, 

FRITZ!web 28

B
baza danych praw dostępu, 

FRITZ!data
edycja 39

C
Call by call 18
centrala abonencka

dostęp 11
praca z 16

D
Dane aplikacji 13
deinstalacja 77
dostęp do linii zewnętrznej 11
dźwięki w modułach pakietu 

FRITZ! 76
dźwięki w modułach pakietu FRITZ! 

oraz odpowiadające im 
zdarzenia 77

dziennik
FRITZ!fax 51
FRITZ!fon 63
FRITZ!web 30

dziennik faksów wysłanych, 
FRITZ!fax 54

F
faks

dalsze wysyłanie 53
drukowanie 52
drukowanie potwierdzeń 54
edycja 53
na żądanie 50
odbieranie 49
wyświetlanie 52
wysyłanie 48

faksy seryjne 49
zapisywanie 54

faksy seryjne 49
format PCX 54
FRITZ!data

dziennik zdarzeń 43
pierwsze połączenie 35

FRITZ!fax
jako serwer faksów na 

żądanie 51
okno wysyłania 47

FRITZ!view 52

I
instalacja

dane podczas 10
FRITZ! 9
kolejne etapy 14
osobna 9
szybka 10
z konfiguracją 10, 11
zbiorcza 9
80 FRITZ! – Indeks



K
karta dźwiękowa 56
kolory

FRITZ!fon 62
FRITZ!web 32

Konferencja trójstronna 62
książka adresowa

nowy wpis 72
zarządzanie wpisami 74

L
lista połączeń, FRITZ!fon 59

M
menu FRITZ! 13
minimalna długość numerów 

zewnętrznych 12
moduły

FRITZ!data 34
FRITZ!fax 45
FRITZ!fon 56
FRITZ!vox 65
FRITZ!web 25
książka adresowa 72

MSN 12
MSN, wszystkie moduły 17

N
nieaktywne połączenia

automatyczne przerywanie 28
notatki, FRITZ!fon 64

O
okno serwera 41

P
pasek zadań, FRITZweb 27
pierwsza instalacja 9
połączenia telefoniczne, 

FRITZ!fon 57

połączenie
nawiązywanie pierwszego 

połączenia z Internetem 25
pola sygnalizacji 27

połączenie konferencyjne 62
ponowna instalacja 77
powtórne wysyłanie faksu 53
profil czasu dostępu, FRITZ!vox 66, 

68
profil odbiorczy, FRITZ!vox 65, 66
profile 65
program testowy, FRITZ!fon 56
protokół transmisji, FRITZ!data

tryb aktywny 36
tryb serwera 40

przekierowanie wywołania 60
przyjmowanie połączeń 17
przykład

tworzenie profilu czasu 
dostępu 68

tworzenie profilu 
odbiorczego 66

R
reorganizacja 71
rozpoczęcie instalacji 9

S
sprawdzanie ustawień 45

FRITZ!data 35
FRITZ!fon 57
FRITZ!web 26

support 78
symbole i wyróżnienia 5
symbole połączeń, FRITZ!web 27
sztuczki i kruczki 76
szybkie wybieranie, FRITZ!fon 58
FRITZ! – Indeks 81



T
transfer dwukanałowy, 

FRITZ!web 29
transmisja danych 38
Tryb serwera

zakończenie 42
tryb serwera 40

uruchamianie 41
tworzenie plików WAV, 

FRITZ!vox 67
tworzenie pliku faksowego 51

U
ustawienia

FRITZ!vox 65
FRITZ!web 30

W
w skrócie

FRITZ!data 20
FRITZ!faks 21
FRITZ!fon 22
FRITZ!vox 23
FRITZ!web 19
książka adresowa 24

wielokrotny numer abonencki, 
FRITZ!fax 12

wymagania instalacyjne dla pakietu 
FRITZ! 7

wywołania
odsłuchiwanie 70
przekierowane 60
usuwanie 71

Z
zawartość zestawu 8
zawieszanie rozmów 61
zmiana dostawcy usług 

internetowych, FRITZweb 28
zmiana dysku, FRITZ!data 35
82 FRITZ! – Indeks


	Okładka
	Informacje prawne
	Spis treści
	Symbole i wyróżnienia stosowane w instrukcji obsługi
	Wprowadzenie
	1.1 Wymagania instalacyjne
	1.2 Zawartość zestawu

	2 Instalacja oprogramowania FRITZ!
	2.1 Rozpoczęcie instalacji
	2.2 Dane podczas instalacji
	2.3 Gdzie można znaleźć zainstalowane moduły?
	2.4 Kolejne etapy instalacji

	3 FRITZ! w skrócie
	3.1 Ustawienia podstawowe
	3.2 FRITZ!web w skrócie
	3.3 FRITZ!data w skrócie
	3.4 FRITZ!fax w skrócie
	3.5 FRITZ!fon w skrócie
	3.6 FRITZ!vox w skrócie
	3.7 Książka adresowa w skrócie

	4 Moduł FRITZ!web
	4.1 Nawiązywanie pierwszego połączenia z Internetem
	4.2 Funkcje modułu FRITZ!web
	4.3 Przegląd dzienników
	4.4 Ustawienia modułu FRITZ!web
	4.5 AVM WebWatch – trasa stanowi cel

	5 Moduł FRITZ!data
	5.1 Pierwsze połączenie za pomocą modułu FRITZ!data
	5.2 Edycja praw dostępu
	5.3 Tryb serwera
	5.4 Dziennik zdarzeń modułu FRITZ!data
	5.5 Różnice między protokołami IDtrans i Eurofile

	6 Moduł FRITZ!fax
	6.1 Wysyłanie faksu
	6.2 Odbieranie faksów
	6.3 Faks na żądanie
	6.4 Dziennik

	7 Moduł FRITZ!fon
	7.1 Połączenia telefoniczne w module FRITZ!fon
	7.2 Funkcje komunikacyjne w programie FRITZ!fon

	8 Moduł FRITZ!vox
	8.1 Optymalna konfiguracja automatycznej sekretarki
	8.2 Korzystanie z modułu FRITZ!vox

	9 Książka adresowa
	9.1 Tworzenie nowego wpisu w Książce adresowej
	9.2 Zarządzanie wpisami Książki adresowej
	9.3 Zakładanie kilku książek adresowych i zarządzanie nimi

	10 Sztuczki i kruczki
	10.1 Dźwięki w modułach pakietu FRITZ!
	10.2 Deinstalacja pakietu FRITZ!
	10.3 Pomoc techniczna

	Indeks

