
RVS-COM Lite PL 

to doskona∏y pakiet oprogramowania komunikacyjnego
dla urzàdzeƒ pracujàcych w sieci ISDN, korzystajàcy 
z ogólnego standardu sterowników CAPI 2.0. W sk∏ad
pakietu wchodzi szereg aplikacji realizujàcych nawet 
bardzo zaawansowane funkcje:

CommCenter 

– jest to aplikacja b´dàca centrum sterowania wszystkimi
ustawieniami oprogramowania telekomunikacyjnego.
Umo˝liwia ona szybkie uruchamianie konkretnego 
programu, pozwala Êledziç wszystkie nawiàzywane 
po∏àczenia telekomunikacyjne, odpowiada za przypisanie

konkretnych numerów telefonicznych do poszczególnych
us∏ug, np. faksu i dzi´ki temu umo˝liwia automatyczny
odbiór po∏àczeƒ przychodzàcych. CommCenter udost´p-
nia tak˝e wirtualne porty szeregowe COM na potrzeby
innych aplikacji telekomunikacyjnych. Do∏àczone sterow-
niki RVS-SoftModem pozwalajà ∏àczyç si´ przez sieç ISDN
tak˝e z modemami analogowymi.

Skrzynka odbiorcza oraz Utwórz nowy faks 

– to wszystko, czego potrzebujesz, aby wysy∏aç, odbieraç 
i magazynowaç dokumenty faksowe. 

RVS Faks 

zawiera przeglàdark´ faksów oraz ogólny sterownik 
drukarki, który umo˝liwia wysy∏anie faksów z ka˝dego
programu. RVS-COM Lite obs∏uguje zarówno transmisj´
analogowà (faks G3 – ⁄4400 bps), jak i cyfrowà 
(faks G4 – 64000 bps). Mo˝na wybraç RVS Faks jako 
us∏ug´ w systemie poczty Windows (np.: Microsoft
Exchange, Outlook lub Windows Messaging) albo 
niezale˝nie od nich, u˝ywajàc skrzynki odbiorczej RVS.

RVS Telefon 

– to w pe∏ni funkcjonalny telefon ISDN korzystajàcy 
z karty dêwi´kowej komputera PC. 

RVS Telefon posiada zintegrowanà, programowalnà 
automatycznà sekretark´, która wyÊwietla numery 
telefonów nadchodzàcych po∏àczeƒ, informuje o op∏atach 
oraz pozwala nagrywaç rozmowy podczas naszej 
nieobecnoÊci. Automatyczna sekretarka posiada 
mo˝liwoÊç ustawienia ró˝nych zapowiedzi g∏osowych 
w zale˝noÊci od pory dnia.

TransferMaster 

– za jego pomocà mo˝na ∏atwo przesy∏aç pliki mi´dzy 
komputerami w sieci ISDN i posiadajàcymi RVS 
TransferMaster lub inny program obs∏ugujàcy standard
ISDN EuroFileTransfer. O funkcjonalnoÊci tej aplikacji
decyduje prosty interfejs wzorowany na Eksploratorze
Windows, ochrona dost´pu za pomocà has∏a, obs∏uga
transmisji przez jeden kana∏ B (64 kbps), dwa kana∏y 
B (⁄28 kbps) oraz mo˝liwoÊç w∏àczenia kompresji V42.bis,
która pozwala osiàgnàç szybkoÊç transferu nawet 
do 500 kbps.

Terminal 

– jest to aplikacja obs∏ugujàca us∏ugi on-line. Zawiera 
m.in. dekoder CEPT Videotex firmy RVS-COM oraz inne 
protoko∏y po∏àczeniowe, które umo˝liwiajà korzystanie 
z wielu serwisów firmowych na Êwiecie.

Inne aplikacje i sterowniki

W pakiecie RVS-COM Lite dostarczane sà tak˝e aplikacje
pomocnicze, np. kreator konfiguracji ISDN, czy te˝ 
system pomocy on-line, tzw. Windows Help. Do∏àczone 
sterowniki umo˝liwiajà tak˝e dost´p do sieci Internet 
z szybkoÊciami oferowanymi przez ISDN.

Oprogramowanie

RVS-COM Lite PL



Oprogramowanie

TELES.RVS-PowerPack PL

RVS CommCenter

Centrum zarzàdzania oprogramowaniem TELES.RVS-
PowerPack – pozwala konfigurowaç pakiet zgodnie 
z upodobaniami i potrzebami u˝ytkownika.

RVS Fax

Prosta w u˝yciu aplikacja umo˝liwiajàca wysy∏anie 
i odbieranie faksów. Dodatkowo zawiera równie˝ 
przeglàdark´ faksów, kreator wiadomoÊci i szablonów
oraz sterownik drukarki. Transmisja, równie˝ w trybie G4 
z pr´dkoÊcià 64000 bit/s.

RVS Video Telefon

Aplikacja do realizacji po∏àczeƒ wideotelefonicznych.
Dostarczana z ka˝dà kartà i adapterem zewn´trznym
TELES.BRI w standardzie! 

W po∏àczeniu z kamerà USB stanowi najtaƒszy 
wideoterminal ISDN.

TransferMaster

Aplikacja z interfejsem u˝ytkownika zbli˝onym 
do Eksploratora Windows umo˝liwiajàca transfer 
plików mi´dzy dwoma komputerami. Teraz równie˝ 
z wykorzystaniem jednoczeÊnie dwóch kana∏ów 
linii ISDN.

RVS Terminal

Pozwala na ∏àczenie si´ z systemami dost´pnymi tylko
poprzez modem. Aplikacja ta umo˝liwia wyszukiwanie
danych, kopiowanie plików itp. Dodatkowo, u˝ywajàc
opcji nagrywania, mo˝emy zapisaç, a nast´pnie 
odtworzyç przebieg sesji.

TELES Mened˝er urzàdzeƒ

Za pomocà TELES Mened˝era urzàdzeƒ mo˝emy 
w prosty sposób nadzorowaç, a tak˝e konfigurowaç
wszystkie urzàdzenia TELES z poziomu komputera PC,
znacznie wygodniej ni˝ za poÊrednictwem klawiatury
telefonu!

TELES.RVS-PowerPack PL 

– jest pe∏nowartoÊciowym pakietem oprogramowania 
z szerokim wachlarzem aplikacji zaspokajajàcych 
potrzeby u˝ytkownika w dziedzinie komunikacji.

∑ Powsta∏ w oparciu o zaawansowanà technologi´ firmy 
RVS i posiada niezawodne funkcje pracujàce na platfor-
mie WINDOWS 95/98/NT4.0/2000

∑ Jest prosty w instalacji i u˝ytkowaniu
∑ Pozwala na przesy∏anie faksów poprzez sieç ISDN
∑ Daje ∏atwy i szybki dost´p do Internetu
∑ Pozwala na dost´p do innych systemów w trybie on-line
∑ Umo˝liwia szybki transfer plików mi´dzy komputerami PC
∑ Umo˝liwia realizacj´ po∏àczeƒ wideotelefonicznych

TELES.RVS-PowerPack PL 

– zawiera zestaw aplikacji umo˝liwiajàcych korzystanie 
z us∏ug sieci ISDN. Oferuje tak˝e najpopularniejsze 
interfejsy i protoko∏y dla dost´pu do us∏ug on-line,
uruchamiania multimedialnych programów komunika-
cyjnych i po∏àczeƒ sieciowych poprzez ISDN.

W sk∏ad pakietu wchodzà:

RVS Telefon

Aplikacja umo˝liwiajàca wykonywanie po∏àczeƒ 
telefonicznych z poziomu komputera PC. 

Konieczne jest posiadanie karty dêwi´kowej pracujàcej 
w trybie full-duplex, mikrofonu oraz s∏uchawek lub 
g∏oÊników.



Do ka˝dej karty z rodziny FRITZ! do∏àczany jest 
pakiet oprogramowania u˝ytkowego, który sk∏ada si´ 
z nast´pujàcych modu∏ów: 

FRITZ!web 

– szybki dost´p do Internetu z zastosowaniem technologii
Fast Internet over ISDN, dzi´ki której mo˝na blisko 
dwukrotnie przyspieszyç przeglàdanie stron WWW 
(240 kbps). Funkcja Short-Hold pozwala roz∏àczaç 
po∏àczenie, gdy nie sà przesy∏ane ˝adne pliki – po 
zadanym czasie braku aktywnoÊci i przed naliczeniem
kolejnego impulsu taryfikacyjnego. Dzi´ki zastosowaniu
wewn´trznej translacji adresów IP aplikacje sieciowe
mogà dzia∏aç mimo fizycznego roz∏àczenia z TP S.A. 
Aplikacja pos∏uguje si´ nowoczesnymi protoko∏ami 
kontroli po∏àczenia, dzi´ki czemu mo˝liwe jest do∏àczanie
kana∏ów B w trakcie przesy∏ania danych. Mimo zaj´cia
obu kana∏ów na po∏àczenie z Internetem u˝ytkownik jest
informowany o nadchodzàcej rozmowie telefonicznej.
Aplikacja pozwala na automatyczne, dynamiczne 
do∏àczanie kana∏ów i automatyczne zwalnianie kana∏u
dla przychodzàcej rozmowy telefonicznej.

FRITZ!data 

– przesy∏anie danych za poÊrednictwem sieci ISDN. Aplika-
cja obs∏uguje protoko∏y Eurofile (jeden kana∏ bez kompre-
sji) i IDtrans (⁄ lub 2 kana∏y z kompresjà V.42bis).
Przesy∏anie danych za pomocà programu jest bardzo
szybkie (500 kbps i wi´cej) oraz bezpieczne (4 poziomy
ochrony przed niepowo∏anym dost´pem). Aplikacja
mo˝e pracowaç w trybie klienta (pobieranie, wysy∏anie 
i wszystkie inne operacje na plikach) i serwera 
(udost´pnianie wybranych zasobów okreÊlonym 
u˝ytkownikom). 

FRITZ!fon 

– programowy, cyfrowy telefon wykorzystujàcy wiele us∏ug
dodatkowych OCTOPUS ISDN. Aplikacja ma mo˝liwoÊç
zapisywania trwajàcej rozmowy do pliku dêwi´kowego, 
a tak˝e integracji z MS Outlook 98/2000 (identyfikacja
rozmówcy na podstawie ksià˝ki telefonicznej 
i wybieranie numeru telefonu z bazy danych).

FRITZ!vox 

– automatyczna sekretarka z konfigurowalnymi profilami
odbiorczymi. U˝ytkownik mo˝e stworzyç w∏asny profil
odbiorczy (w∏asne zapowiedzi) i skonfigurowaç program
tak, by o okreÊlonej porze danego dnia tygodnia zg∏asza∏
si´ wybranym profilem.

Aplikacja potrafi równie˝ zg∏aszaç si´ odpowiednim 
profilem na okreÊlony numer abonenta wywo∏ujàcego.
Istnieje mo˝liwoÊç zdalnego ods∏uchania nagranych 
wiadomoÊci. Aplikacja mo˝e odtwarzaç nagrania 
korzystajàc z karty dêwi´kowej w komputerze lub z tele-
fonu.

FRITZ!fax 

– komputerowy faks. Aplikacja instaluje w systemie 
sterowniki drukarki, dzi´ki czemu mo˝emy wysy∏aç faksy
(równie˝ kolorowe – T.30 E) z ka˝dej aplikacji posiadajàcej
opcj´ druku. Za pomocà funkcji „faks na ˝àdanie” mo˝na
przypisaç wybranym numerom MSN dokumenty faksowe –
ka˝dy, kto zadzwoni pod wskazany numer, otrzyma 
skojarzony z nim faks.

ISDN Watch 

– program diagnostyczno-monitorujàcy z funkcjà taryfiko-
wania po∏àczeƒ. Oprócz badania ∏àcza ISDN pod kàtem
poprawnoÊci po∏àczenia, program daje mo˝liwoÊç 
zliczania kosztów po∏àczeƒ dla ka˝dego kana∏u osobno.

Oprogramowanie

FRITZ! 32 PL



Oprogramowanie

AVM B⁄ PCI, ZyICM32, BVRP
WinPhone PL, Information Kiosk PL

ZyICM32 

Graficzny program konfiguracyjny modemów ISDN ZyXEL
∑ Pracuje w Êrodowisku Windows (95/98/ME, NT, 2000)
∑ Pe∏na polska wersja
∑ Pozwala na konfiguracj´ podstawowych parametrów

urzàdzenia (np. ustawianie numerów MSN)
∑ Pozwala na konfiguracj´ zaawansowanà (np. zmiana

firmware’u)
∑ Testuje sprz´t
∑ Testuje lini´ ISDN i do∏àczone NT-⁄
∑ Pozwala na prac´ w trybie komend AT

Information Kiosk PL

∑ Monitorowanie aktywnoÊci urzàdzenia
∑ Taryfikacja po∏àczeƒ
∑ Rozbudowane funkcje monitorowania (trace) komend

CAPI, kana∏u D i B.

AVM B⁄ PCI

Standardowo w zestawie znajdujà si´ programy 
do przesy∏ania danych ISDN Connect 2/32 (kompatybilny 
z FRITZ!data i Idtrans), terminal (DOS), sterowniki NDIS
WAN dla Windows 95/98/NT/2000 i AVM ISDN CAPI Port.
Do karty do∏àczono równie˝ sterowniki TAPI umo˝liwiajà-
ce korzystanie z us∏ug telefonicznych w aplikacjach zgod-
nych z TAPI 2.⁄ (np. MS Outlook), ISDNWatch – program
diagnostyczno-monitorujàcy z funkcjà taryfikowania
po∏àczeƒ. Oprócz badania ∏àcza ISDN pod kàtem popraw-
noÊci po∏àczenia, program daje mo˝liwoÊç zliczania 
kosztów po∏àczeƒ dla ka˝dego kana∏u osobno. 

∑ Obs∏uga faksu G3 zaimplementowana w urzàdzeniu 
– wysy∏anie z pr´dkoÊcià ⁄4,400 bps (V.⁄7), odbiór 9600

bps (V.29) na obu kana∏ach jednoczeÊnie z wykorzysta-
niem kompresji MR/MMR i korekcji b∏´dów ECM.

Dla in˝ynierów i programistów: 

∑ Device Driver Developer Kit (DDK) – interfejs urzàdzenia
umo˝liwiajàcy stworzenie w∏asnych sterowników dla
dowolnego systemu operacyjnego 

∑ B⁄ Application Developer Kit (ADK) – aplikacja umo˝liwia-
jàca tworzenie w∏asnych programów bazujàcych 
na interfejsie CAPI 

∑ Wszystkie narz´dzia programistyczne wraz z Trace (CAPI 
i kana∏u D) oraz kody êród∏owe w j´zyku C

∑ COMMON ISDN API 2.0 Application Development Kit (CAPI
2.0 ADK). Pakiet ten udost´pnia kompletne Êrodowisko
programistyczne do tworzenia dowolnych aplikacji CAPI
2.0 oraz  bogaty zbiór przyk∏adów w j´zyku C

∑ Bezp∏atna aktualizacja oprogramowania i sterowników
poprzez Internet lub szybki, bezpoÊredni dost´p przy
u˝yciu ∏àcza ISDN i modu∏u oprogramowania Connect
2/32 (protokó∏ AVM Idtrans)

BVRP WinPhone PL

∑ Funkcja telefonu
∑ Automatyczna sekretarka, wiadomoÊci powitalne
∑ Zapisywanie i odtwarzanie zostawionych wiadomoÊci
∑ Faks na ˝àdanie
∑ Wysy∏anie i odbieranie faksów, mo˝liwoÊç bezpoÊred-

niego wys∏ania faksu z dowolnej aplikacji systemu 
Windows posiadajàcej funkcj´ drukowania

∑ Mo˝liwoÊç wysy∏ania faksów zapisanych jako pliki 
graficzne, tworzenie w∏asnych nag∏ówków i stron infor-
macyjnych dla faksów

∑ Skrzynka nadawczo-odbiorcza
∑ Emulacja terminala
∑ Transmisja plików FileTransfer
∑ EuroFile transfer



Alice to prosty i funkcjonalny program 
do audiowizualnej komunikacji poprzez 
ISDN.

Oprogramowanie Alice zamienia komputer w wideotermi-
nal. Majàc ∏àcze ISDN, modem cyfrowy zgodny z CAPI 2.0
(np. AVM FRITZ!Card) i kamer´, mo˝emy jednoczeÊnie 
s∏yszeç i widzieç naszego rozmówc´, ponoszàc koszty
zwyk∏ej rozmowy telefonicznej.
Dzi´ki zaawansowanym algorytmom kompresji obrazu 
i dêwi´ku, jakoÊç po∏àczenia jest zadowalajàca ju˝ przy
wykorzystaniu jednego kana∏u ISDN, a obraz mo˝na 
zapisaç w postaci zrzutu ekranowego.
Obs∏uga protoko∏u H.281 i DTMF umo˝liwia sterowanie
zdalnymi kamerami np. punktów widokowych. ¸atwa
instalacja, konfiguracja i niezwykle przyjazny interfejs
u˝ytkownika sprawiajà, ˝e z Alice b´dà mogli korzystaç
nawet poczàtkujàcy u˝ytkownicy.

Dane techniczne 

∑ Wed∏ug ITU H.320 zgodny z protoko∏ami
∑ Sygnalizacja i sterowanie: H.221, H.230 i H.242
∑ Kompresja wideo: H.261 i H.263
∑ Kompresja audio: G.711 i G.728

∑ Optymalizacja MMX kompresji audio i wideo 
∑ Wysy∏anie i odbiór sygna∏u audio i wideo poprzez 1 lub 

2 kana∏y ISDN 
∑ Formaty CIF, QCIF i SQCIF – odÊwie˝anie do 30 ramek/s 
∑ Zgodny z CAPI 2.0 
∑ Przyjazny interfejs u˝ytkownika gwarantujàcy prostà 

i bezproblemowà obs∏ug´ 
∑ Mo˝liwoÊç pod∏àczenia urzàdzeƒ zewn´trznych,

np. kamery USB w celu otrzymania w∏asnego obrazu 
∑ Ró˝ne mo˝liwoÊci ustawienia w∏asnego obrazu 
∑ Komfortowa obs∏uga poprzez przyciski: skróconego

wybierania, ksià˝ki telefonicznej, automatycznego
wybierania przy zaj´toÊci linii 

Wymagania sprz´towe 

∑ Kontroler/router ISDN oferujàcy sterownik CAPI 2.0 
∑ Komputer klasy PC z procesorem Pentium II 350 MHz 
∑ Windows 95, Windows 98, ME, Windows NT 4.0, 2000 
∑ Karta dêwi´kowa fulldupleks 
∑ Kamera (w celu uzyskania w∏asnego obrazu) np. kamera 

USB 

Oprogramowanie

Alice

Nr katalogowy: OP 0100


