
V dnešní rychlé době je přirozené, že se některé ze schůzek mezi zaměstnanci mohou odehrávat 
„na dálku“. Děje se tak například díky telekonferencím. Aplikace AleFIT Konference umožňuje 
jednoduché zakládání a správu konferencí v rámci předem definovaných parametrů.

Velkou výhodou aplikace je, že k vytvoření konferen-

cí využívá pouze interní zdroje pořízené k těmto úče-

lům. Není tak třeba platby operátorům nebo dalším 

poskytovatelům služeb. Počet paralelních konferencí 

a jejich účastníků je omezen v závislosti na využité 

interní infrastruktuře. Řešení hlídá dostupnost zdrojů, 

a pokud není pro konferenci v danou dobu zdrojů 

dostatek, není vytvoření konference povoleno.

1) Plánovaní

Aplikace rozlišuje mezi okamžitými a plánovanými 

konferencemi. Okamžitá konference je založena 

zhruba do minuty po potvrzení jejího vytvoření. 

Pomocí plánovaných konferencí je možné založit 

konferenci se začátkem například za 4 hodiny, nebo 

vytvořit řadu konferencí s definovanou periodou 

opakování (např. každé úterý od 9:00 po dobu násle-

dujících dvou měsíců).

Oba typy konferencí jsou chráněny PINem, který 

musí účastník pro vstup do konference znát. PIN je 

odeslán na emailovou adresu zakladatele konferen-

ce, který ho může distribuovat dalším potenciálním 

účastníkům konference.
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2) Administrace 

Aplikace rozlišuje dvě úrovně přístupu – běžný uživatel 

a administrátor. Běžný uživatel ve webovém rozhraní vidí 

pouze konference, které založil on sám a pouze s těmi může 

mani pulovat. Uživatel může také zvolit jestli bude konfe-

rence nahrávána. Toto může měnit i v průběhu konference. 

Administrátor si naopak může zobrazit seznam konferencí, 

které založil jakýkoliv uživatel, může mazat veškeré konfe-

rence a navyšovat jim v průběhu kapacitu.

Administrátor má také přístup k zablokovaným číslům – k čís-

lům uživatelů, kteří do konference zadali třikrát špatný PIN. 

Takoví uživatelé jsou preventivně blokováni pro další hovory 

a to dokud blokace automaticky nevyprší (dle nastavené 

doby blokace v konfiguraci aplikace) nebo dokud je admini-

strátor ručně neodblokuje. Aplikace podporuje také detekci 

útoku o zjištění PINu do konference.

3) Bezpečnost

Po vytočení konference jsou v aplikaci použity hlásky. 

Uživatel je hláskou vyzván k výběru jazyka a k zadání PINu 

(při špatném zadání také k opakování). Následně, pokud 

se uživatel připojuje do konference první, je o tom hláskou 

informován.

Další možnosti

Místo aplikace AleFIT Konference existujú také balíčky 

AleFIT aplikací, které usnadňují používání Cisco IP telefonie. 

Jedná sa o rodinu aplikací AleFIT Služby, AleFIT Zprávy, 

AleFIT Kontakty a AleFIT Bezpečnost. V případě, že jste 

nenalezli odpovědi na Vaše otázky, neváhejte kontaktovat 

svého obchodního zástupce, který Vám poskytne další 

požadované informace.


