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Microsoft Lync Server 2010 – sprievodca produktom
Úvod
Sprievodným znakom dnešnej doby je zmena štýlu práce aj pracovísk, kedy členovia pracovných tímov sa 
môžu pri plnení úloh nachádzať prakticky kdekoľvek. Ľudia potrebujú nástroje, ktoré im umožnia praco-
vať doslova odkiaľkoľvek. Napriek kráteniu rozpočtov potrebujú zostať v kontakte s kolegami a biznisom. 
Pomalé inovácie tradičných technológií, ako napríklad klasickej telefónie núti používateľov vybrať si iné 
režimy pre spoluprácu a komunikáciu, čo kladie vyššie nároky na IT profesionálov, od ktorých sa očakáva, 
že poskytnú pracovníkom nové možnosti integrovanej, rentabilnej a bezpečnej komunikácie a spolupráce.

Microsoft ® Lync ™ využíva nové spôsoby pre spojenie používateľov, bez ohľadu na ich fyzické umiestnenie. 
Najnovšia verzia platformy Unified Communications prináša nové, intuitívne užívateľské rozhranie, ktoré 
je prístupné priamo z aplikácií Microsoft Office, napríklad z aplikácií Microsoft Outlook ®, Microsoft Word 
a Microsoft SharePoint ®. Lync združuje rôzne spôsoby komunikácie v jednom rozhraní, je nasadený ako 
jednotná platforma, a je spravovaný prostredníctvom jednotnej infraštruktúry. Jednotnosť systému pomáha 
znížiť náklady a zaručuje jeho rýchle a bezproblémové  prijatie zo strany používateľov. Vďaka interoperabi-
lite sa Lync dá ľahko nasadiť do existujúcej IT infraštruktúry.

Nové zážitky z komunikácie
Microsoft Lync Server 2010 vás uvedie do sveta interaktívnej komunikácie a spolupráce, ktorá je oveľa  
bezprostrednejšia a prístupná odkiaľkoľvek. Požívatelia hľadajú komunikačné nástroje, ktoré zjednodušia 
a zefektívnia ich prácu a sú k dispozícii kdekoľvek a kedykoľvek, vrátane priameho prístupu z iných apli-
kácií. Microsoft Lync 2010 je klientska aplikácia, ktorá umožňuje zisťovanie stau prítomnosti ľudí, písanie 
okamžitých správ v reálnom čase, hlasovú komunikáciu, ad hoc spoluprácu a on-line schôdze prostredníc-
tvom jediného rozhrania. Lync 2010 je ľahko ovládateľný, úzko spolupracuje so známymi nástrojmi, ako sú 
SharePoint a aplikácie balíka Office, čo spolu s výkonnými funkciami a efektívnejšou komunikáciou zaručuje 
dobré prijatie zo strany používateľov. Používateľské rozhranie združuje všetky bežné funkcie, ako napríklad 
iniciovanie hlasovej komunikácie, vizuálnu hlasovú poštu, zoznam kontaktov, a aktívne konverzácie. Použí-
vateľom to poskytne zážitok konzistentnej komunikácie cez PC, telefón, či prehliadač.

Požiadavka biznisu Pozri 

Nájsť správneho človeka a komunikovať s ním Rozšírené stavy prítomnosti, Vyhľadávanie odbornosti
Vytváranie interaktívneho pracovného prostredia Activity Feed
Komunikácia popri práci Integrácia s Office, Enterprise Voice
Interakcia približujúca sa osobnému stretnutiu Zjednotené konferencie
Komunikácia priamo z aplikácií Microsoft Office Integrácia s Office
Zostať pripojený odkiaľkoľvek Enterprise Voice
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Unifikovaná platforma
Z pohľadu IT je výhodou bezpečný a spoľahlivý systém, ktorý spolupracuje s existujúcimi nástrojmi a systé-
mami pre jednoduchšiu správu, nižšie náklady na vlastníctvo, jednoduchšie nasadenie a migrácia a v nepo-
slednom rade vysoká flexibilita. Lync Server 2010 je navrhnutý ako platforma, ktorá nielenže spolupracuje 
s tradičnými  IP PBX systémami tretích strán, systémami pre hlasovú komunikáciu, či systémami pre audio, 
video a webové konferencie, ale dokonca ich môže nahradiť.

Požiadavka biznisu Pozri 

Rozšírenie a nahradenie pobočkových ústrední Enterprise Voice, Unified Platform
Podpora širokej škály zariadení Choice of Endpoints
Zjednodušenie a zlacnenie administrácie Jednoduché nasadenie
Vytváranie riešení na mieru Rozšíriteľnosť
Flexibilne využiť úsporu času a nákladov migrá-
ciou do cloudu

Podpora lokálnych, coudových a hybridných nasadení 

Okamžité správy a stav prítomnosti 
Bohaté možnosti zisťovania prítomnosti v Lync Server 2010 pomôžu pracovníkom nájsť správnych ľudí 
a komunikovať s nimi účinne a efektívne. Integrácia so známymi nástrojmi Microsoft Office a Microsoft 
SharePoint spôsobí, že  okamžité správy a informácie o prítomnosti sa stanú prirodzenou súčasťou kaž-
dodenného pracovného procesu a dôjde k skvalitneniu spolupráce pri vytváraní poznatkov a odborných 
znalostí vo vnútri organizácie ľahko prístupných všetkým používateľom.

Stav prítomnosti
Bežne sa stav prítomnosť osoby indikuje dvomi stavmi: „Voľný“ alebo „Zaneprázdnený“. Vďaka širšej palete 
informácií o stave prítomnosti môžu používatelia zvoliť najefektívnejší spôsob komunikácie. Prítomnosť po-
užívateľa je širší pojem zahŕňajúci  jeho dostupnosť, ochotu komunikovať, prípadne dodatočné informácie 
(napr. umiestnenie a stav) a spôsob ako môže byť príslušná osoba v danom čase kontaktovaná. Prítomnosť 
je na platforme Lync Server 2010 doplnená obrázkami, informáciami o umiestnení a ďalšími stavovými 
informáciami o dostupnosti a preferovanom spôsobe komunikácie. Umožňuje používateľom kontaktovať 
kolegov v správny čas a najefektívnejším spôsobom, čo významne prispieva k produktivite práce. Správa 
kontaktov umožňuje používateľom určiť, aké informácie môžu o ňom vidieť ostatní, napríklad o tom či 
pracujú z domu, u klienta, alebo sú nedostupní.

Lync Server 2010 poskytuje okamžitú, vizuálnu reprezentáciu používateľovej dostupnosti, alebo prítomnos-
ti. Letmým pohľadom na zoznam kontaktov je možné zistiť všetko potrebné. Napríklad zelená ikona zna-
mená, že kontakt je dostupný, červená znamená že, je zaneprázdnený a žltá farba signalizuje, že kontakt 
nie je pri počítači. Obrázok a informácia o lokalizácii vo forme ikony figúrky poskytuje obsahovo bohatšie 
rozhranie, čo umožňuje lepšie rozhodnutia o komunikácii. Informácia o stave prítomnosti môže byť dopl-
nená o fyzické umiestnenie vo vzťahu k podnikovým prístupových bodom do siete, alebo si používatelia  
môžu nastaviť umiestnenie manuálne a tak dať ostatným vedieť presné miesto svojho pobytu pri práci 
z domu, v hoteli,  kaviarni alebo inde.
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Rozšírené informácie o aktuálnom stave prítomnosti osoby (viď obrázok 1) poskytujú detailnejšie informá-
cie o každom kontakte. Informácie o prítomnosti zahrňujú kategórie ako napríklad Nevyrušovať a Hneď 
som späť ako doplnkové informácie všeobecných stavov Dostupný, alebo Odcestovaný. 

Obrázok 1: Nastavovanie stavu prítomnosti v Lync 2010

Používatelia môžu taktiež manuálne nastaviť svoj stav a pridať osobnú poznámku, aby poskytli kolegom 
presnejšie informácií o svojom stave, napríklad Revízia ročného rozpočtu alebo Finalizácia návrhu strá-
nok. Poskytnutím presnejších informácií o dostupnosti a kontaktných informácii môžu používatelia zabez-
pečiť, aby si ostatní mohli vybrať najlepší spôsob, ako sa s nimi spojiť.

Kdekoľvek sa zobrazí meno kontaktu, či už v e-maile alebo na tímovom webe, zobrazí sa aj jeho stav 
a kontaktné informácie. Informácie o stave prítomnosti taktiež fungujú aj na zariadeniach Windows Mobi-
le®, na ktorých je spustený Communicator Mobile. Obrázok 2 obsahuje prehľad a popis informácií o prí-
tomnosti, ktoré poskytuje Lync Server 2010.
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Obrázok 2: Informácie o stave prítomnosti používateľov na platforme Lync Server 2010

Stavový text Popis 
Dostupný Kontaktná osoba je online a môže participovať na konverzáciách.

Nemám čas 
Telefonuje
Na konferencii
Na schôdzi

Kontaktná osoba je online, ale je zapojená do inej činnosti. Aktivity zahŕňajú:
• Telefonuje: Kontaktná osoba je zapojená do hlasovej, alebo video komuniká-

cie.
• Na konferencii: Kontaktná osoba je zapojená do konferenčnej konverzácie, 

telefonickej, hlasovej, či video a/ alebo prostredníctvom zdieľania aplikácií.
• Na schôdzi: Kalendáre Outlooku ukazujú, že kontaktná osoba má naplánovanú 

schôdzu. 

Nerušiť Kontaktná osoba je online, ale nechce byť rušená. Používatelia môžu určiť úro-
veň ochrany súkromia v režime Nerušiť výberom možností, buď môžu zakázať 
zobrazovanie všetkých upozornení, alebo môžu povoliť zobrazenie upozornení 
od vybranej pracovnej skupiny.

Som preč Kontaktná osoba je online, ale nie je k dispozícii pre niektorý z uvedených dôvo-
dov:
• Počítač kontaktnej osoby bol nečinný dlhšie ako čas, ktorý je nastavený (štan-

dardne 15 minút). 
• Outlook kalendár kontaktnej osoby, alebo  Asistent pre režim „Mimo kancelá-

rie“ indikuje jej neprítomnosť.
• Kontaktná osoba je dočasne nedostupná. 
• Kontaktná osoba nastavila manuálne stav svojej prítomnosti na hodnotu Som 

preč.

Mimo praco-
viska

Kontaktná osoba nie je v práci.

Offline Kontaktná osoba nie je online, Tento stav je zobrazený  pre niektorý z uvede-
ných dôvodov:
• Nie je prihlásená.
• Kontaktná osoba zablokovala používateľovi možnosť vidieť stav jej prítomnos-

ti.

Nezistené Lync Server 2010 nemôže zistiť stav kontaktu. 

Blokovaný Užívateľ zablokoval zodpovedajúci kontakt. Ak s ním chce blokovaný kontakt 
komunikovať, javí sa mu ako offline. 
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Indikácia zariadenia
Stav prítomnosti poskytuje informácie o tom, či je pou-
žívateľ prihlásený k Lync Serveru 2010 z mobilného za-
riadenia alebo z IP telefónu, ktorý nemôže prijať oka-
mžité správy. Táto informácia pomáha používateľom 
vybrať najvhodnejší spôsob komunikácie a tým zvyšuje 
ich šance na rýchle spojenie so správnou osobou.

Vlastné informácie o prítomnosti
Administrátori môžu definovať vlastné stavy indikácie 
prítomnosti v Lync Server 2010, ktoré sú prispôsobené 
špecifickým potrebám danej firmy, alebo organizá-
cie, napríklad „Na konzultácii u klienta“,  „Na súde“ 
a podobne, čo umožňuje poskytnúť požívateľom viac 
relevantných informácií o svojom stave pre ostatných.

Nastavenie ochrany súkromia
Funkcionalita pre nastavenie ochrany súkromia umož-
ňuje používateľovi vybrať si, koľko informácií chce dať 
k dispozícii pre ostatných. Používatelia môžu zabloko-
vať prístup k informáciám o prítomnosti pre ostatných 
používateľov s výnimkou ľudí v zozname kontaktov 
a vybrať si, či chcú zobraziť informácie o svojej polohe 
(viď obrázok 3).

Informácia o prítomnosti v Microsoft 
Office a SharePointe
Informácie o stave prítomnosti sú trvalo k dispozícii 
v aplikáciách Outlook, SharePoint a ďalších aplikáciách 
balíka Office v predvolenom nastavení. Presunutím 
kurzora nad ikonu stavu prítomnosti sa zobrazí menu, 
ktoré je možné použiť na zahájenie konverzácie pria-
mo z aplikácie. Požívatelia získajú efektívnejšiu komu-
nikáciu a možnosť jej inicializácie na jedno kliknutie 
v rámci aplikácií, ktoré najčastejšie používate. 

Obrázok 3: Vlastné informácie o polohe
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Kontakty
Zoznam kontaktov
Lync Server 2010 vytvára zoznam kolegov, ktorí sú 
často kontaktovaní, čo používateľom poskytuje jedno-
duchý spôsob, ako zostať v kontakte s ľuďmi, s ktorými 
najčastejšie komunikujú. Kontakty je možné triediť 
podľa skupín, stavu a vzťahov. Môžete upraviť nasta-
venie zoznamu kontaktov pre prehliadanie fotografií, 
aktuálneho stavu prítomnosti, alebo si môžete nechať 
zobraziť viac kontaktov naraz.

Označovanie kontaktov
Ak požadovaný kontakt nie je k dispozícii, môžu použí-
vatelia označiť kontakt kliknutím pravého tlačidla myši 
na meno kontaktu a aktivovať voľbu Označiť kontakt. 
Následne po zmene stavu kontaktu budú na túto sku-
točnosť automaticky upozornení. Označenie je možné 
odstrániť, ak už nie je potrebné.

Zoskupovanie kontaktov
Používatelia môžu zoskupovať svoje kontakty viace-
rými spôsobmi, vrátane používateľom definovaných 
skupín,  organizáciou definovaných skupín, podľa stavu 
prítomnosti, alebo zoskupiť označené kontakty (vid 
obrázok 4). Kontakty môžu byťzoradené aj abecedne 
podľa zobrazovaného názvu, takže zoznam kontaktov 
môže byť použitý ako adresár

Obrázok 4: Zaznam kontaktov podľa skupín

Karta kontaktu
Vizuálne inovovaná karta kontaktu (vid obrázok 5), ktorá je k dispozícii pre jednotlivé kontakty, distribučné 
skupiny, osobné skupiny, a agentov pre okamžité správy (interaktívne roboty, ktoré sa pripájajú k databá-
zam za účelom podpory dotazu používateľa) má niekoľko nových funkcií. Rovnaké karty sa zobrazujú aj 
prostredníctvom aplikácií Microsoft Office. Všade, kde je k dispozícii informácia o stave prítomnosti, môžu 
používatelia pristupovať k informáciám z karty jednoduchým umiestnením kurzora nad obrázok. Po zob-
razení kontaktnej karty má používateľ relevantnejšie informácie o kontakte, vrátane osobných poznámok 
a umiestnenia. Kontaktná karta poskytuje jednoduchý spôsob, ako sa spojiť s ľuďmi, a jej konzistentné uží-
vateľské rozhranie naprieč aplikáciami Office zaisťuje, že používatelia majú podobné prostredie a množinu 
informácií, bez ohľadu na aplikácie, ktoré používajú.
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Správa kontaktov
Vylepšené funkcie pre správu kontaktov zjednodušujú ich používanie a umožňujú používateľom prispô-
sobiť zoznam kontaktov podľa svojich preferencií.  Obsahovo bohaté okno zobrazuje dva až tri riadky 
informácií o kontakte vrátane fotografie. Používatelia môžu upraviť mená kontaktov alebo k nim pridať 
poznámky.

Zjednotené kontakty
Všetky identity kontaktov sú zdieľané medzi servermi Lync Server 2010, Exchange Server 2010, SharePoint, 
takže sa jedná o tú istú identitu, pričom Exchange Server slúži ako jednotné úložisko. Požívatelia môžu 
taktiež premenovať kontakty, alebo ku kartám svojich kontaktov pridať ďalšie podrobnosti, alebo osobné 
referencie.

Okamžité správy
Správa konverzácie
História konverzácie umožňuje užívateľom sledovať staré rozhovory, pomáha im získavať dôležité infor-
mácie, ktoré môžu byť obsiahnuté v mesiac starých správach. Dialógy okamžitých správ môžu byť uložené 
s dátumovou a časovou pečiatkou. História konverzácie sa nachádza v záložke Konverzácia. Používatelia 
môžu pokračovať v už existujúcej konverzácie cez túto záložku.

Federácie
Federácie typu Server-to-server umožňujú používateľom využívať stav prítomnosti a okamžité správy pri 
komunikácii s inými používateľmi servera Lync 2010 mimo podnikovej siete. Pripojenie na verejné IM sys-
témy rozširuje možnosti konektivity na verejné siete, napríklad MSN ® / Windows Live ™, Yahoo! a AOL. Na 
platforme Windows Live je k dispozícii aj podpora Peer-to-peer audio a video.

Obrázok 5: *Rozvinutie karty kontaktu 
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Výber klientov
• Prístup cez web: Používatelia majú prístup k zoznamu kontaktov, stave prítomnosti, a okamžitým sprá-

vam. prostredníctvom Outlook Web App a Lync Web App.

• Mobilné zariadenia: Mobilní pracovníci môžu používať Communicator Mobile z mobilného zariadenia, 
aktualizovať stav prítomnosti a využívať okamžité správy kdekoľvek sa nachádzajú. 

• Mac: Používatelia platformy Mac môžu používať Communicator for Mac 2011 pre zisťovanie rozšíreného 
stavu prítomnosti a okamžité správy z Lync Servera 2010. K vylepšeniam patrí rozšírený stav prítomnosti 
s kalendárom, stav prítomnosť je k dispozícii aj v Microsoft Office 2011 for Mac, zdieľanie pracovnej plo-
chy prostredníctvom Lync Servera 2010, a možnosť uskutočňovať hovorov aj do verejnej telefónnej siete.

• Microsoft Outlook: Zoznam kontaktov Lync Servera 2010 je k dispozícii aj v aplikácii Microsoft Outlook. 
Používatelia môžu zo zoznamu kontaktov zobraziť stav prítomnosti a zahájiť komunikáciu s kolegami.

Skupinová konverzácia
Konzola skupinovej konverzácie Lync Servera 2010 umožňuje skupinám používateľov participovať na 
prebiehajúcich diskusiách o témach spoločného záujmu. História konverzácie umožňuje tímom na rôznych 
miestach a z rôznych oddelení zorientovať sa v diskusií, a to aj v prípade, že používatelia sú online v rôz-
nych časoch. Skupinová konverzácia zlepšuje komunikáciu v tíme a umožňuje efektívne spolupracovať aj 
geograficky distribuovaným tímom. Rozhranie poskytuje používateľom zoznam dostupných diskusných 
skupín pre určité témy, umožňuje prehľadávať históriu diskusie a ponúka filtre / upozornenia pre oznáme-
nie o nových položkách  na konkrétnu tému.

Pripojenie k diskusným skupinám
Používatelia sa môžu zapojiť do diskusných skupín zobrazením pozvánky alebo na základe výsledkov 
vyhľadávania podľa kľúčových slov v súvislosti s diskusnými skupinami. Bez ohľadu na to, ako používatelia 
diskusnú skupinu nájdu, musia byť manažérom skupiny zahrnutí do zoznamu jej členov.

Posielanie správ
Keď sa používatelia pripoja k diskusnej skupine, môžete im posielať správy podieľať sa na prebiehajúcej 
diskusii a zobraziť históriu príspevkov od ostatných členov. Lync Server 2010 podporuje text, obrázky, 
súbory, hypertextové odkazy a emotikony. Dlhá komunikácia môže byť zhustená aby sa prehľadne vošla na 
jednu obrazovku.

Nastavovanie filtrov a notifikácie
Filtre umožňujú používateľom definovať kľúčové slová a ďalšie kritériá pre vyhľadávanie v reálnom čase 
v prichádzajúcich správach, či zabezpečí, že používateľovi nebudú chýbať príspevky obsahujúce dôležité 
informácie. Napríklad jeden z prednastavených filtrov s názvom Ego filter zachytí všetky správy, ktoré sa 
zmieňujú o používateľovi samotnom v akejkoľvek diskusnej skupine, ktorej je členom.

Oznámenia je možné prispôsobiť tak, aby upozornili používateľa, ak sa diskusné príspevky týkajú konkrét-
neho obsahu. Tieto funkcie umožňujú riadené výpadky a zároveň umožňujú aby bol používateľ informova-
ný o dôležitých veciach.



13 | Microsoft LyncTM Server 2010 Sprievodca produktom 

Vyhľadávanie informácií
Používatelia môžu vyhľadávať v histórii konverzácie a lokalizovať skôr poslaný obsah. Táto funkcionalita 
umožňuje, aby sa tímové diskusie stali súčasťou vedomostí firmy, alebo organizácie. Keď sa k tímu pripoja 
noví členovia, môžu hľadať v histórii diskusie a efektívne sa dopracovať k informáciám bez toho, aby sa 
museli pýtať ostatných členov tímu. Používatelia môžu vyhľadávať v histórii konverzácie podľa autora, 
dátumu, diskusnej skupiny, alebo kľúčového slova.

Okamžité správy zo skupinovej konverzácie
V skupinovej konverzácii môžu používatelia zobraziť stav prítomnosti svojich kolegov, ktorí sú v súčasnosti 
v skupine, takže môžu rýchlo zahájiť komunikáciu prostredníctvom okamžitých správ. Ďalšie spôsoby, ako  
prenos hlasu a videa sú k dispozícii cez konverzačné okno  Lync 2010, ktoré iniciuje zo skupinovej konver-
zácie.

Activity Feed
Activity Feed (viď obrázok 6) pomáha používateľom vytvárať 
tesnejšie spojenie aby mali prehľad o tom, čo robia kolegovia. 
Môžu zdieľať spoločné úspechy či frustrácie. Activity Feed, 
zobrazuje aktualizácie zo zoznamu kontaktov pri zmene ich 
poznámok, obrázka, nadpisu, alebo umiestnenia.

Obrázok 6: Activity feed
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Vyhľadávanie odborností
Používatelia môžu využiť  vyhľadávanie odborností na základe 
informácií z aplikácie SharePoint a nájsť potrebné odborné 
znalosti v rámci organizácie, alebo nájsť ľudí so spoločnými 
záujmami. Vyhľadávanie odborností umožňuje používateľom 
vyhľadávať pomocou kľúčových slov, ktoré opisujú schopnosti, 
odbornosť, znalosti, oblasť záujmu, alebo príslušnosť k skupine 
a získať zoznam spolupracovníkov, ktorí spĺňajú kritériá. Pou-
žitím informácií o stave prítomnosti, môže potom používateľ 
vybrať najlepší spôsob, ako príslušných kolegov kontaktovať.

Obrázok 7: Vyhľadávanie schopností
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Zjednotené konferencie
Lync Server 2010 sa snaží odstrániť  hranice možností rôznych metód konferencií, prináša efektívnosť 
a úspory nákladov tým, že poskytuje unifikované riešenie. Nové funkcie, jednotný klient a zjednodušená 
prevádzka pomôžu používateľom zvýšiť produktivitu bez nutnosti intenzívneho študovania.

Lync 2010 je klientske riešenie použiteľné pre všetky typy schôdzí, pravidelné i spontánne. Jednoduchá 
„zahrievacia“ konverzácia pomocou okamžitých správ môže prerásť do audio konferencie so zdieľaním 
pracovnej plochy medzi viacerými členmi tímu okamžite, jednoducho a bez prerušenia toku konverzácie. 
Klientove zážitky sú umocnené hlbšou integráciou s  aplikáciou Outlook 2010 pre jednoduchšie plánova-
nie, výber typu komunikácie a sprostredkovanie stretnutia.

Lync Server 2010 umožňuje všetkým informačným pracovníkom využiť v plnej šírke ad hoc spoluprácu 
a online nástroje pre schôdze. Tieto nástroje nie sú vyhradené pre špecifické typy podujatí a nie sú ani ob-
medzené na konkrétne fyzické priestory. Hlasové a video konferenčné schopnosti Lync Servera 2010 budú 
spoľahlivo fungovať a z ľubovoľného miesta s pripojením na Internet. Znížením nákladov na cestovanie vý-
davky, ako aj podporou konferenčných riešení tretích strán môžu Zjednotené konferencie pomôcť firmám 
a organizáciám dosiahnuť podstatné úspory nákladov

Zjednotené konferencie na platforme Lync Server 2010 umožňujú používateľom spolupracovať, zdieľať in-
formácie a koordinovať svoje úsilie v reálnom čase. Audio, video a zdieľanie dokumentov, pracovnej plochy 
a aplikácií sú začlenené do jednoducho a intuitívne použiteľných Lync 2010 klientov, prístupné na poži-
adanie v kontexte typických pracovných postupov. Napríklad používatelia môžu bez prepínania aplikácií 
povýšiť jednoduchú diskusiu pomocou okamžitých správ na multilaterálne  zdieľanie aplikácií s hlasovou, 
a dokonca aj video komunikáciou. Všetci účastníci môžu vidieť a upravovať prezentácie, dokumenty a ďalší 
obsah bez poslania jediného e-mailu.

Plánovanie, riadenie a spojenie on-line schôdzí
Nástroje pre on line schôdze integrované do aplikácie Outlook 2010 umožňujú organizátorom naplánovať 
schôdzu či začiatok improvizovanej konferencie na jediné kliknutie. Rovnako jednoducho na jedno klik-
nutie sa môžu pripájať účastníci. Podobne ako na klasických konferenciách môžu byť účastníci umiestnení 
vo virtuálnej čakárni, kým organizátor stretnutia neskontroluje ich oprávnenie na prístup. K dispozícii je 
zoznam účastníkov schôdze. Webový klient sprostredkuje bohaté funkcie aj pre tých účastníkov konferen-
cie, ktorí nemajú nainštalovaný Lync 2010 klient na svojom desktope.

Integrácia s aplikáciou Outlook umožňuje plánovanie na jedno kliknutie . Preddefinované vlastnosti kon-
ferencie dokážu naplniť väčšinu potrieb používateľov bez akejkoľvek zmeny; pre špecifické potreby, či typy 
stretnutí môžu organizátori nastavenie prispôsobiť. Zjednodušené a ľahko zapamätateľné sú aj URL adresy 
na pripojenie ku konferencii. Všetky začínajú http://, prvá časť je externý plne kvalifikovaný názov domény, 
ktorý môže byť doplnený ľahko zapamätateľným slovom napríklad „schôdza“.

Pripojenie do konferencie pomocou jediného kliknutia na pripomenutie schôdzky v aplikácii Outlook pri-
náša používateľom nezanedbateľnú úsporu času. Rovnako jednoducho na jedno kliknutie sa môžu pripojiť 
aj účastníci z mobilných zariadení.

Požívatelia, ktorí sa pripoja a nepodarí sa automaticky overiť ich identitu sa už nebudú musieť odpojiť 
a skúšať to znova. Budú presmerovaní do virtuálnej čakárne kde čakajú, kým ich manažér konferencie 
prijme alebo odmietne, alebo budú po prekročení časového limitu odpojení. Telefonickí účastníci, ktorí nie 
sú overení, sú vyzvaní k záznamu ich mena. Zaznamenané meno potom identifikuje neoverených používa-
teľov do konferencie
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Účastníci konferencie sa môžu pripojiť z najpoužívanejších webových prehliadačov a získať možnosť kon-
ferenčných hovorov, PSTN telefonického spojenia a zdieľania pracovnej plochy na platformách Microsoft 
Windows®, Mac a Linux. Webové pripojenie taktiež umožňuje  prezeranie vo vysokej kvalite, nahrávanie 
a sťahovanie súborov, prehliadanie prezentácií, tabule, čakárne, a moderátorom riadený prístup.

Po pripojení ku konferencii  môžu používatelia pripojení cez telefón zadávať príkazy pomocou tónovej 
voľby cez klávesnicu telefónu. Organizátori pripojení cez telefón môžu vypnúť, zamknúť alebo odomknúť 
konferencie, alebo vstup a výstup oznámení. Všetci telefonickí účastníci cvičenia si môžu vypočuť nápoveď, 
hovoriť separátne, či stlmiť vlastný mikrofón.

Audio konferencie
Audio konferencie sú jedným zo základných komunikačných nástrojov pre veľa firiem a organizácií. Posky-
tujú obrovskú príležitosť pre úsporu nákladov pri lokálnom nasadení. Lync Server 2010 ponúka dôverne 
známe používateľské rozhranie, vrátane telefónie s možnosťou zadávania príkazov pre riadenie hovorov 
pomocou tónovej voľby z klávesnice telefónu. Súčasne obsahuje výkonné plánovanie a riadenie spojenia. 
Riadiace funkcie sú k dispozícii iba v rámci integrácie do platformy Unified Communications.

Nastavenie z Outlook 2010 na jedno kliknutie
Používatelia môžu pomocou jediného kliknutia naplánovať online schôdze priamo z aplikácie Outlook. 
Detaily, ako napríklad čas stretnutia, miesto, a účastníci sa zadávajú pomocou známej šablóny programu 
Outlook. Navyše špecifické údaje napríklad pre telefonické konferenčné hovory, napríklad telefónne číslo, 
identifikačné číslo stretnutia a osobné identifikačné číslo (PIN) upomienky sú vyplnené automaticky.

Viac úrovní autentizácie pre bezpečnejšie konferencie
Ak chcete zabezpečiť aby na konferenciách participovali iba oprávnené osoby, Lync Server 2010 ponúka 
niekoľko možností  nastavenia:

• Open Authenticated: Pripojiť sa môžu iba účastníci, ktorí sa autentifikujú voči Active Directory.

• Closed Authenticated: Ku konferencii sa môžu pripojiť iba účastníci, ktorí sa autentifikujú voči Active 
Directory a sú na zozname účastníkov konferenčného hovoru.

• Anonymous: Pripojiť sa môže každý, kto  má ID podujatia a prístupové heslo.

Integrácia do Active Directory
Používatelia, ktorí sa pripájajú cez Lync 2010 a Communicator Mobile sú už voči Active Directory autentifi-
kovaní. Nie je potrebné zadávať PIN alebo heslo. Používatelia, pripájajúci sa cez Lync 2010 nemusia zadávať 
ani ID konferencie., takže je to naozaj zážitok pripojenia na jediné kliknutie.

Lepšia kontrola nad audio konferenciami
Lync Server 2010 umocňuje používateľské skúsenosti aj tým, že ponúka rozhranie pre ovládanie hovorov 
pripomenie DTMF (Dual Tone Multi Frequency) kódy pre funkcie ako napríklad stlmenie ich mikrofónu 
a podobne.

Identifikácia aktuálneho rečníka alebo tlmenie hluku z mikrofónov od práve nerozprávajúcich účastníkov 
je v audio konferencii obzvlášť ťažké, hlavne v prípade, keď volá veľa účastníkov. Lync Server 2010 využíva 
„starburst“ na určenie aktuálnych rečníkov.

Tento indikátor pomôže nielen identifikovať aktuálneho rečníka ale aj stlmiť účastníkov, ktorí si nemusia 
byť vedomí toho, že hluk na pozadí snímaný z ich telefónov môže zasahovať do hovoru.
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Participovať môžu aj účastníci, ktorí nepristupujú z PC
Používatelia, ktorí sa nepripájajú ku konferenciám na báze Lync Serveru 2010 z PC majú dve možnosti:

• Telefonické pripojenie prostredníctvom prístupových čísel: Používateľ pre pripojenie do konferencie vytočí 
prístupové číslo, potom zadá ID konferencie a voliteľné heslo. Pre bezpečnejšie rokovania, môže používa-
teľ zadať aj svoj PIN pre autentifikáciu voči Active Directory. Manažér konferencie bude tiež potrebovať 
zadať PIN, ak sa pripája cez telefón.

• Použitie zariadenia Lync 2010 Phone Edition: : Používateľ pre pripojenie do konferencie vytočí prístupo-
vé číslo a zadá ID konferencie. Nie je potrebné zadávať PIN, pretože Lync 2010 Phone Edition je už voči 
Active Directory autentifikovaný.

Lync Server 2010 Conferencing Attendant obsahuje viacjazyčnú podporu
Každé konferenčné prístupové číslo môže obsahovať podporu viacerých jazykov. Pri pripájaní je použitý 
predvolený jazyk pre príslušné prístupové číslo. Avšak, ak sa server nedočká odpovede, ponúkne aj mož-
nosť výberu iného jazyka. Všetky interakcie so serverom Následne prebiehajú vo vybranom jazyku

• English-US

• English-UK

• English-Australia

• Simplified Chinese

• Traditional Chinese

• Portuguese-Brazil

• Korean-Korea

• Spanish-Mexico

• Spanish-Spain

• French-Canada

• French-France

• German-Germany

• Italian-Italy

• Japanese-Japan

Video
Videokonferencie sa stávajú čoraz dôležitejšie, nakoľko sa mení charakter podnikania. Pracovníci sú čoraz 
mobilnejší a siete pobočiek firiem vytvárajú distribuované prostredie aj naprieč kontinentmi. Videokonfe-
rencie ponúkajú viac osobnej bezprostrednosti, čo podporuje kreovanie tímov a efektívnu tímovú spo-
luprácu. Nevýhody klasických video konferenčných riešení, teda  vysoká cena, požiadavky na komplexné 
rozhranie, a obmedzená funkcionalita zatiaľ bránia širšiemu rozšíreniu videokonferencií. Lync Server 2010 
zjednodušuje používateľské rozhranie začlenením videa do jednotného klienta tak, aby plánovanie online 
videokonferencií, alebo spontánna zmena klasickej konferencie na video bola jednoduchá a bezproblémo-
vá. Lync Server 2010 podporuje rôzne možnosti videokonferencií.
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Plynulý prechod hovoru na videohovor 
Lync 2010 umožňuje pridať video k štandardnému telefónnemu hovoru na jedno kliknutie. S rozšírenou 
podporou pre audio a video zariadenia, môžu užívatelia rýchlo prejsť na video hovor (vid obrázok 8). Video 
je jednoduchý a účinný spôsob, ako skvalitniť spoluprácu s kolegami a zákazníkmi.

Obrázok 8: Prechod na videohovor

Panoramický pohľad a detekcia aktuálne 
rozprávajúceho účastníka.
Lync 2010 môže zobraziť 360 ° video panorámu zasada-
cej miestnosti alebo iných priestorov. Ak je do video-
konferencie alebo webovej konferencie zapojených viac 
účastníkov, zobrazí sa v okne videa práve hovoriaca 
osoba. Lync Server 2010 zistí, kto práve hovorí, a potom 
pošle príslušný video stream pre všetkých účastníkov.

Podpora videa vo vysokom rozlíšení
Podporované je video vo vysokom rozlíšení (1270 x 
720, pomer strán 16:9) aj VGA (rozlíšenie 640 x 480, 
pomer strán 4:3). Rozlíšenie zobrazenia u jednotlivých 
účastníkov v rámci rozhovoru sa môže líšiť v závislosti 
od toho aké sú možnosti hardvéru príslušného použí-
vateľa. Video vo vysokom rozlíšení ani VGA video nie sú 
podporované pre multilaterálne konferencie.

Správcovia môžu nastaviť politiky s cieľom obmedziť 
alebo zakázať video vo vysokom rozlíšení, alebo VGA 
video pre niektorých klientov, v závislosti na možnosti-
ach hardvéru, šírke pásma, a vybavení kamerou schop-
nou poskytnúť požadované rozlíšenie. 

Interoperabilita videa s poprednými partnermi
Lync Server 2010 umožňuje prenos videa v reálnom čase nielen medzi koncovými bodmi Lync 2010, ale 
aj medzi koncovými bodmi Lync 2010 a koncovými bodmi od iných dodávateľov hardvéru. To umožňuje 
používateľom zúročiť ich investície do video konferenčného hardvéru a zároveň sa minimalizujú čiastkové 
investície a školenia používateľov. Títo môžu používať hardvér pre videokonferencie od iných dodávateľov, 
zatiaľ čo na plánovanie schôdzí a zisťovanie stavu prítomnosti sa použijú známe nástroje, ako napríklad 
Outlook alebo Lync 2010.
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Zdieľanie aplikácií a dokumentov
Vďaka integrácii tradičného zdieľania aplikácií a dokumentov do klientov Lync 2010, Lync Server 2010 
poskytuje jednoducho použiteľné, vysoko dostupné a spoľahlivé nástroje. V kombinácii s audio alebo video 
konferenčnými možnosťami značne uľahčuje spoluprácu.

Tabuľa
Tabuľa je prázdna stránka, ktorá umožňuje prednášajúcemu kresliť, pridávať text a zvýrazňovať informácie, 
kresliť grafy a procesné diagramy pre  ilustráciu prezentovanej témy. Snímky je možné uložiť pre budú-
ce použitie. Novinkou je možnosť vybratia a vloženia obsahu, kontextové menu, atribúty čiary (napríklad 
hrúbka a zakončenie), atribúty objektu (napr. farby, výplne a veľkosti), lepšie nástroje pre tvorbu textu 
a nástroje pre kreslenie grafov. Používatelia môžu začať používať tabuľu priamo v Lync 2010 a takto zdieľať 
grafickú reprezentáciu nápadov. Zmeny a identita aktuálneho prispievateľa  na tabuľu sa zobrazujú auto-
maticky.

Zdieľanie pracovnej plochy a aplikácií
Táto funkcia umožňuje prezentujúcim odosielať grafiku, aplikácie, webové stránky, dokumenty, softvér, 
alebo časť svojej pracovnej plochy vzdialeným účastníkom v reálnom čase, priamo z Lync 2010. Zdieľanie 
aplikácií umožňuje divákom sledovať aj pohyby myši a vstupy z klávesnice. Prezentujúci si môžu vybrať, 
či chcú zdieľať celú obrazovku alebo len jej časť, aby umožnili publiku sústrediť sa na kľúčové informácie. 
Takto je možné interaktívne prezentovať produkty a softvér odkiaľkoľvek.

Zdieľanie aplikácií umožňuje prezentujúcim zdieľať ovládanie softvéru na svojich počítačoch bez straty 
spätnej väzby (vid obrázok 9). Prednášajúci môže prispôsobiť rozlíšenie obrazovky, alebo delegovať ovlá-
danie na účastníkov schôdze.

Obrázok 9: Zdieľanie aplikácií

Obrázok 9: Zdieľanie aplikácií
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Záznam schôdze
Zjednotený klient Lync 2010 umožňuje používateľom vytvárať nahrávky schôdzí, vrátane prezentovaného 
obsahu. Podporované je flexibilné nahrávanie do jediného videosúboru (WMV). Zachytávať a publikovať je 
možné audio, video, obsah schôdze aj anotácie (vid obrázok 10). Záznam môžete exportovať do zdieľané-
ho umiestnenia (vid obrázok 11), alebo ho poslať ako prílohu e-mailu. Na prehrávanie je potrebná apliká-
cia Internet Explorer s nainštalovanou podporou technológie Microsoft Silverlight.

Obrázok 10: Možnosti záznamu

Obrázok 11: Uloženie a export záznamu

Zlepšenie výkonu a spoľahlivosti 
Funkcionalita konferencií môže byť oddelená od role Front End Server do novej roly Audio/Video (A/V) 
Conferencing Server pre vyšší výkon a lepšiu škálovateľnosť. Môžete si vybrať, či chcete túto rolu aloko-
vať do fondu Front End Servera alebo zvlášť. Vylepšený  Data Conferencing Server,  ktorý beží ako súčasť  
Front End Servera,  poskytuje lepšiu spoluprácu a zážitok z konferencie
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Enterprise Voice
Lync Server 2010 prináša platformu pre zjednotenú komunikáciu s kompletnou podporou IP telefónie 
v systéme s pobočkovou ústredňou,  integrovaným stavom prítomnosti, okamžitými správami, ad hoc spo-
luprácou a on-line schôdzami. Enterprise Voice na platforme Lync Server 2010 spĺňa požiadavky telefono-
vania prostredníctvom kombinácie tradičnej telefónie v systéme s pobočkovou ústredňou a flexibilnejších 
alternatív pre zjednotenú komunikáciu. Funkcie ako napríklad odpoveď, pridržanie, obnovenie, preposlanie  
a presmerovanie sú podporované priamo, zatiaľ čo klávesy rýchlej voľby sú nahradené zoznamom kontak-
tov, a automatický interkom je nahradený okamžitými správami. Tradičné funkcie správy telefónie vrátane 
volacích plánov, autorizácie a záznamov podrobností hovorov vykazujú lepšiu interoperabilitu so štandard-
nými podnikovými nástrojmi vrátane Active Directory ® a databázového servera Microsoft SQL Server®. 
Enterprise Voice, umožňuje používateľom používať svoje počítače alebo stolné IP telefóny ako primárny 
pracovný telefón, a taktiež vykonávať pracovné hovory pomocou mobilných zariadení.

Možnosti hlasovej komunikácie
Lync Server 2010 ponúka rozšírenie možností hlasovej komunikácie, čo umožní nahradiť tradičné poboč-
kové systémy, pričom rozširuje ich možnosti aj mimo kancelárie prostredníctvom internetu bez nutnosti 
virtuálnej privátnej siete (VPN). Okrem klasických možností telefónie umožňuje 9-1-1 volania * pre Severnú 
Ameriku, podporuje staršie zariadenia a širší rozsah IP a USB používateľských zariadení od partnerských 
firiem.

Riešenie je zamerané na podporu vysokej dostupnosti prostredníctvom Call Admission Control, schopnosť 
zabezpečenia prežitia pobočiek a rozšírené možnosti pre zvýšenie odolnosti údajov. Lync Server 2010 pri-
náša klasické funkcie ako napríklad volanie na jedno kliknutie, čakanie hovoru, pridržanie a presmerovanie 
do odkazovej schránky, okamžité správy, rovnako ako špecializovanejšie funkcie napríklad „zaparkovanie 
hovoru“, vyhľadávanie, vystopovanie zlomyseľného volania, súkromné linky a výrazné zvonenie

Obrázok 12: Funkcionalita “zaparkovanie hovoru”
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Inicializácia hovoru
Používatelia klienta Microsoft Lync 2010 môžu uskutočňovať a pri-
jímať hlasové volania prostredníctvom svojich firemných čísel rôz-
nych miest. Môžu telefonovať s kolegami v podnikovej VoIP, alebo 
pobočkovej sieti, rovnako ako s kontaktmi na tradičné telefónne 
čísla v sieťach mimo firmy, či organizácie.

Karta telefón združuje všetky telefónne funkcie a zobrazuje známe 
rozhranie klávesnice na vytáčanie (vid obrázok 13). Ak chcete 
uskutočniť telefónny hovor, stačí zadať meno alebo telefónne 
číslo pomocou zobrazenej klávesnice, alebo pomocou numerickej 
klávesnice. Obidve možnosti poskytujú používateľom flexibilitu pri 
telefonovaní a dôverne známu klávesnicu na vytáčanie.

Volanie z PC
Hovor je možné začať priamo zo zoznamu kontaktov v Lync 2010 
(vid obrázok 14), alebo z iných aplikácií, v ktorých sú zobrazené 
informácie o stave prítomnosti.

Obrázok 14: Kontextuálne volanie

Simultánne vyzváňanie 
Prichádzajúci hovor bude vyzváňať na 
všetkých používateľových aktívnych 
Lync Server 2010 koncových bodoch 
súčasne. Používatelia tiež môžu pre 
vyzváňanie určiť ešte jedno ďalšie číslo 
verejnej siete. To umožňuje používa-
teľom prijímať hovory na v danom 
okamihu najvhodnejšom zariadení, 
vrátane domáceho a mobilného tele-
fónu.

Obrázok 13: Klávesnica na vytáčanie

Prepínanie zariadení
Pre nastavenie primárneho zariadenia a prepínanie medzi viacerými zariadení slúži intuitívne použiteľné 
menu (vid obrázok 15). Ikony zariadení na ploche rozhrania Lync 2010 umožňujú jednoduché prepínanie 
z jedného zariadenia na druhé aj počas  aktívnej diskusie, čo šetrí drahocenný čas schôdze.
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Prichádzajúce volania
Požívatelia sú upozorňovaní na prichádzajúce hovory 
cez všetky aktívne koncové body Lync Servera 2010 
pomocou prispôsobiteľných vyzváňacích tónov pre 
IP telefóny a prostredníctvom upozornenia v podobe 
okamžitej správy na PC. Upozornenie obsahuje meno 
volajúceho ak je k dispozícii z firemného adresára, ale-
bo zoznamu kontaktov používateľa a umožňuje použí-
vateľovi hovor prijať, alebo ho dynamicky presmerovať 
do odkazovej schránky alebo na iné číslo. Používatelia 
taktiež môžu cez okamžité správy reagovať na volania 
od iných Lync Server 2010 používateľov. 

Simultánna obsluha viacerých hovorov
Počas hovoru môže používateľ odpovedať na ďalšie 
prichádzajúce hovory alebo aj začať nové odchád-
zajúce hovory, pričom aktívny hovor sa automaticky 
podrží. Každý hovor je riešený vo forme samostatného 
okna konverzácie Lync 2010 a je samostatne ovládané 
pomocou funkcií vybavovania hovorov. Hlavné okno 
Lync 2010 obsahuje aktuálny zoznam konverzácií na 
uľahčenie navigácie.

Prepojenie hovoru na mobilný telefón alebo na niekoho iného
Hovory môžu byť prepojené z jedného užívateľa na iného dvoma spôsobmi. Keď sa používateľ rozhodne 
na koho hovor prepojiť, urobí tak na jedno kliknutie a hovor sa prenáša priamo na vybraného používateľa. 
Druhá možnosť je konzultatívna, kedy používateľ najskôr osloví osobu, na ktorú chce hovor prepojiť a po-
tom klikne na tlačidlo presmerovania. Používatelia môžu tiež prepojiť hovory na iné zariadenie, napríklad 
na mobilný telefón (vid obrázok 16) alebo domáci telefón. To umožňuje používateľovi prepojiť prebiehajú-
ci hovor z ich pracovného telefónu na mobil v prípade ak potrebuje odísť z kancelárie. 

Obrázok 16: Prepojenie hovoru na mobilný telefón 

Obrázok 15: Changing devices during a call
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Komunikácia s ostatnými používateľmi Lync 
2010 
Používatelia majú pri komunikácii s iným Lync 2010 účast-
níkom podstatne viac možností ako pri klasickom tele-
fónnom hovore. Lync 2010 umožňuje pridávať text, videá 
alebo zdieľať pracovnú plochu (vid obrázok 17).

Navyše adaptívny komunikačný zásobník zabezpeču-
je plynulý a zrozumiteľný zvuk, väčšinou kvalitnejší, než 
u mobilných a IP telefónnych systémov. Táto vysoká kvalita 
je k dispozícii pri malej šírke pásma (približne 28 kilobajtov 
za sekundu), takže je ideálny či už na hovory vo vnútornej 
podnikovej sieti, pri cestovaní, alebo pri hovoroch z domá-
ceho PC.

Oveľa bezpečnejší prístup
Lync 2010 a ďalšie koncové zariadenia Lync Server 2010 
využívajú inteligentný, adaptívny multimediálny zásobník, 
schopný zabezpečiť vysokú kvalitu komunikácie aj na neri-
adených sieťach ako je internet. Okrem toho sa implicitne 
využíva šifrovanie koncových bodov a médií pomocou pro-
tokolov Transport Layer Security (TLS) a Secure Real-time 
Transport Protocol (SRTP), čo eliminuje potrebu pripojenia 
cez VPN. To umožňuje používateľom používať Enterprise 
Voice a ďalšie metódy komunikácie jednoducho a bez-
pečne kdekoľvek majú prístup k internetu.

Obrázok 17: Bohaté možnosti komunikácie 

Flexibilné presmerovanie hovorov
Flexibilné možnosti presmerovania hovorov (vid obrázok 18) umožňujú používateľom nastaviť širokú škálu 
možností presmerovania, umožňujú súčasné zvonenie na mobilnom a domácom telefóne, presmerovanie 
neprijatých hovorov a podobne. 
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Nastavenie presmerovania hovorov poskytuje používateľom:
• Presmerovanie hovoru na iné číslo, osobu alebo 

do hlasovej schránky

• Súčasné vyzváňanie na ďalšie čísla 

• Určite delegáta na prijímanie a iniciovanie hovo-
rov vo vašom mene s využitím Lync Server 2010 
Attendant

• Presmerovanie hovorov, ktoré nie sú v určenom 
časovom limite prijaté hovory na iné číslo, kontakt 
alebo hlasovú schránku 

Dostupnosť na jednom čísle
Funkcia Single Number Reach umožňuje, aby sa  
používateľov mobilný telefón stal „predĺžením“ 
firemného telefónneho riešenia. Používatelia môžu 
využívať jednotné telefónne číslo pre stolové telefó-
ny, PC a mobilné telefóny, takže môžu byť dosiah-
nuteľní bez ohľadu na to, kde sa práve nachádzajú. 
Odchádzajúce volanie má tiež rovnakú identifikáciu 
volajúceho, bez ohľadu na to, či používateľ volá 
z telefónu v práci, alebo z mobilného telefónu. Na-
vyše zariadenia s operačným systémom Windows 
Mobile umožňujú priamo konfigurovať presmero-
vanie. 

Nerušiť
Enterprise Voice poskytuje sofistikované možnosti 
presmerovania a funkcionality „Nerušiť“, čo poskytuje používateľom oveľa väčšiu kontrolu nad svojím pra-
covným časom. 

Autorizácia hovorov
Administrátori majú flexibilnú kontrolu nad tým, kto je oprávnený vykonávať telefónne hovory, napríklad 
určité druhy hovorov, napríklad medzinárodné, môžu povoliť iba niektorým používateľom.

Kontext a priorita hovorov
Hovory vykonávané cez Lync 2010, môžu byť označené ako hovory s vysokou prioritou, alebo priradené 
k určitej téme, čo sa pri prichádzajúcom hovore zobrazí iným používateľom Lync 2010.

Zaznamenávanie histórie hovorov
Ak je táto funkcia povolená, v priečinku História konverzácie v programe Outlook 2010 sa uschovávanú 
záznamy o všetkých prichádzajúcich a odchádzajúcich hovoroch, ktoré používatelia uskutočnili. Ak po-
čas hovoru použili aplikáciu Microsoft OneNote ® na robenie poznámok, môže používateľ kliknutím na 
príslušné tlačidlo prejsť do OneNote poznámky.

Obrázok 18: Možnosti presmerovania hovorov 
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Unified Messaging
Lync 2010 a Lync Server 2010 Lync 2010 
Server Lync 2010 umožňuje integráciu s Uni-
fied Messaging na serveri Microsoft Exchange 
Server 2010. Používatelia môžu zistiť či majú 
nové správy v hlasovej schránke buď z hlavného 
okna Lync 2010, alebo pri pohľade na ikonu 
v informačnej oblasti v dolnej časti obrazovky. 
Odkazová schránka je pre ľahší prístup umiest-
nená pod klávesnicou vytáčania Lync 2010. Stačí 
kliknúť na tlačidlo Prehrať a vypočuť si zvukovú 
časť správy alebo použiť Exchange Server 2010 
pre otvorenie správy v aplikácii Outlook a zob-
raziť jej prepis (vid obrázok 19).

Lync Server 2010 umožňuje presmerovať ho-
vory na Exchange Unified Messaging, staticky 
alebo dynamicky,  rovnako jednoducho môžu 
zmeniť hlasové funkcie.

Delegovanie hovorov
Funkcia delegovania umožňuje používateľom 
delegovať hovory na jedného alebo viacerých 
asistentov. Delegát môže vykonávať viac úloh 
mene používateľa, vrátane skríningu iných 
hovorov a začatia konferencie. Nie sú žiadne praktické obmedzenia počtu delegátov, alebo kontakty tímo-
vých hovorov pre daného používateľ. Na rozdiel od tradičných prístupov, ktoré pre delegovanie vyžadujú 
zásah administrátora  Lync 2010 umožňuje delegovanie riadené používateľmi.

Skupinové hovory a smerovanie
Správcovia môžu vytvoriť a nakonfigurovať jednu alebo viac skupín pre inteligentne smerovanie volaní na 
určené kontaktné miesta, napríklad ľudské zdroje, stredisko podpory, prípadne iné vnútorné, neformálne 
kontaktné centrá. Odpoveď môže byť formou interaktívnej hlasovej odozvy s automatickým rozpoznáva-
ním a syntézou reči. Môžu smerovať hovory na báze algoritmov a agentov na základe stavu  prítomnosti, či 
štandardného smerovania vrátane sériového, paralelného, alebo cyklickej obsluhy. Funkcia skupinových od-
povedí môže byť nakonfigurovaná na vykonávanie rôznych tradičných funkcií vrátane skupín vyhľadávania, 
nočnej služby, prioritných front, oznámenia o nutnosti čakania, priameho volania na príslušné  oddelenie, 
jednotnej distribúcie hovorov, a možnosti odpovedať na ktorejkoľvek stanici

Prístup odkiaľkoľvek
Lync Server 2010 rozširuje bohaté funkcie hovorov na vzdialených a mobilných používateľov cez internet. 
Hovory a signalizácia sú šifrované pomocou protokolov Real-time Transport Protocol (SRTP) a Transport 
Layer Security (TLS), bez nutnosti VPN. Optimalizované koncové body využívajú adaptívne multimediálne 
zásobníky, pričom RTAudio kodek s variabilnou prenosovou rýchlosťou inteligentne využíva dostupnú šírku 
pásma pre poskytovanie špičkovej kvality či už riadených LAN sieťach, alebo na neriadenej internetovej 
sieti. Lync Server 2010 podporuje aj tradičné kodeky  G.711, G.722, G.723.1 a interoperabilitu s tradičnými 
VoIP riešeniami.

Obrázok 19: Prepis hlasovej schránky 
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Riadenie povolení
Správcovia majú možnosť stanoviť obmedzenia objemu Lync Server 2010 hlasovej a video prevádzky 
vzhľadom na obmedzené sieťové spojenie a určiť postupnosť krokov, ak by sa mal prekročiť limit, naprí-
klad smerovanie relácií cez alternatívne prenosové cesty alebo ich zamietnutie. Oddelené trasy pre prenos 
hlasu a videa umožňujú administrátorom odlišne uprednostňovať tieto typy komunikácie a  určiť prefero-
vanú a alternatívne trasy pre rôzne typy médií. Lync Server 2010 Call Admission Control nevyžaduje žiadne 
špeciálne sieťové vybavenie alebo nastavenie

Interoperabilita s existujúcou telefónnou infraštruktúrou
Lync Server 2010 využíva štandardy a publikované rozhrania kompatibilné s existujúcou infraštruktúrou. 
Gateway a SIP, čo umožňuje prepojenie s IP pobočkovými systémami a  systémami a verejnej komutovanej 
telefónnej siete (PSTN). Firmy a organizácie môžu urobiť bezproblémovú migráciu používateľov na Lync 
Server 2010 Enterprise Voice, čo skracuje čas implementácie a maximalizuje návratnosti investícií do  exis-
tujúcich systémov. Microsoft Unified Communications Open Interoperability Program má zabezpečiť, že 
zákazníci nebudú mať problémy s nastavením, podporou a využívaním unifikovaných softvérových produk-
tov a služieb spoločnosti Microsoft pre zjednotenú komunikáciu.

Lync Server 2010 Attendant
Lync Server 2010 Attendant, umožňuje  telefonistkám, recepčným a pracovníkom „prvého kontaktu“ 
efektívnejšie zvládnuť a riadiť veľké objemy hovorov, čo vedie k zvyšovaniu spokojnosti zákazníkov a sme-
rovanie príležitostí správnym ľuďom v správny čas. Lync Server 2010 Attendant spája všetky komunikácie 
v reálnom čase do jedného používateľského rozhrania, vrátane stavu prítomnosti a pokročilých funkcií pre 
hovory a zasielanie rýchlych správ.

Obrázok 20: Lync Server 2010 Attendant – používateľské rozhranie
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Zážitky z efektívnosti
Attendant beží v režime na celú obrazovku, čo umožňuje efektívnejšie ovládanie. Konverzácie, zoznamy 
kontaktov, vyhľadávanie v adresár, inicializácia hovoru na jedno kliknite, prenosy a konferencie sú takto 
prístupné bez prepínania okien. To používateľom umožňuje zvážiť stav prítomnosti pri rozhodovaní, kto 
môže najlepšie realizovať hovor a používateľom umožňuje zvoliť optimálny spôsob komunikácie s adresá-
tom.

Konverzačné šablóny
Konzola Lync Server 2010 Attendant umožňuje používateľom uložiť skupinu kontaktov do konverzačnej 
šablóny a následné otvorenie konferencie v tejto skupine výberom šablóny. To umožňuje veľmi rýchlo inici-
ovať často používané konferenčné hovory.

Poznámky počas konverzácie
Používatelia si môžu počas konverzácie robiť si poznámky o volajúcom. Následne sú tieto poznámky 
automaticky ukladané do zložky histórie konverzácie v programe Outlook, ktorá umožňuje kedykoľvek 
jednoducho vyhľadávať poznámky a odovzdať ich kolegom. Tieto poznámky je možné kolegom odoslať 
prostredníctvom elektronickej pošty priamo z okna poznámky. 

Výber koncových zariadení
Certifikát Optimized for Microsoft Lync označuje zariadenia, ktoré spĺňajú určité štandardy, aby dokázali 
spolupracovať s produktovou rodinou Microsoft Lync. Tieto štandardy zahŕňajú plug-and-play inštaláciu, 
vysokú kvalitu prenosu hlasu, a integráciu s Lync 2010. Prístroje, ktoré spĺňajú tieto kritériá, môžu nosiť 
označenie Optimized for Microsoft Lync. Toto označenie má charakter známky kvality, ktorej môžu zákazní-
ci dôverovať (vid obrázok 21). V súčasnosti je na trhu viac než 50 takýchto zariadení, ich počet stále rastie, 
ceny začínajú na úrovni 30 USD za zariadenie. Informácie o týchto zariadeniach možno nájsť na 
www.optimizedFor.com.

Okrem pokračujúcej inovácie USB periférií (náhlavné súpravy, USB telefóny a webové kamery), partneri  
Microsoftu, spoločnosti Polycom a Aastra prinášajú sadu piatich nových IP telefónov, navrhnutých podľa 
skúsenosti s Lync 2010 klientom a Lync Serverom 2010. Telefóny sú určené pre rôzne pracovné prostredie 
(kancelária, spoločné priestory a konferenčné miestnosti), a sú k dispozícii v rôznych cenových kategóriách.

Obrázok 21: Značka “Optimized For” 

Na rôznu prácu sa hodia rôzne zariadenia a k tomu pristupujú in-
dividuálne preferencie rôznych ľudí. Pre uspokojenie týchto potrieb 
je k dispozícii niekoľko form faktorov rôznych zariadení, aby každý 
dostal taký komunikačný nástroj, aký potrebuje aby mohol svoju 
prácu vykonávať čo najefektívnejšie.
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Často telefonujúci používatelia
Pracovníci niektorých profesií používajú telefón veľmi často. Typickým príkladom sú pracovníčky recepcie, 
technická podpora, asistenti, či obchodníci. Pre týchto používateľov je výhodné používať náhlavnú súpravu 
pripojenú buď káblom alebo bezdrôtovo, takže môžu vybavovať časté telefónne hovory a pritom v súvis-
losti s kontextom hovoru produktívne pracovať na svojich počítačoch. 

Mobilní pracovníci
Používatelia, ktorí veľa cestujú, ako napríklad konzultanti,  marketing, audítori, či obchodníci ocenia pohod-
lie ktoré poskytuje náhlavná súprava, alebo hlasitý odposluch. Sú ľahko prenosné, takže sa dajú používať 
na pracovných cestách. Keď ich pripoja k notebookom, môžu fungovať rovnako ako keby boli v kancelárii. 
Okrem toho, webové kamery umožňujú mobilným pracovníkom zostať v interaktívnom kontakte s kole-
gami a dianím v práci. Prenosné USB telefóny umožňujú pohodlné hands-free telefonovanie z akejkoľvek 
hotelovej izby, konferenčnej miestnosti, alebo akéhokoľvek miesta s pripojením na Internet.

Práca z kancelárie
Používatelia, ktorí trávia väčšinu svojho času v kancelárii, z toho určitú dobu telefonovaním a cestujú len 
občas  môžu dajú prednosť klasickému stolovému telefónu, buď IP, alebo pripojeného cez USB. Alternatí-
vou na prípadných cestách môže byť bezdrôtová náhlavná súprava, ktorá poskytuje dostatočné pohodlie, 
keď potrebujú vybavovať hovory.

Používatelia, ktorí preferujú tradičné klasické telefóny, či už USB, alebo IP môžu využívať certifikované 
zariadenia, ktoré sa integrujú s Lync 2010 na ich počítačoch. Môžu tiež využiť náhlavné súpravy pripojené 
cez RJ22.

Ďalšie výhody video komunikácie
Webové kamery môžu poskytnúť používateľom bezprostrednejšiu komunikáciu prostredníctvom Lync 
2010, ktorý umožňuje zobraziť osobu alebo osoby s ktorými komunikujete, takže je možné reagovať aj na 
neverbálne zložky rozhovoru, ktoré by inak mohli zostať nepovšimnuté.

Lync 2010 Phone Edition
Lync 2010 Phone Edition poskytuje bohaté použí-
vateľské možnosti na IP telefónoch od partnerov 
spoločnosti Microsoft, ktoré boli aktualizované 
o nové funkcie:

• Jediné prihlásenie. Používatelia sa teraz môžu 
pripojiť cez svoje zariadenia Lync 2010 Phone 
Edition k počítaču pomocou USB kábla a prihlásiť 
sa zároveň do telefónu aj na Lync 2010.

• Integrácia s Lync 2010 na PC. Používateľom teraz 
stačí kliknúť na kontakt alebo telefónne číslo vo 
svojom zozname kontaktov Lync 2010 na PC pre 
zahájenie hovoru zo zariadenia Lync 2010 Phone 
Edition. Ovládacie prvky sú synchronizované na 
telefóne aj cez Lync 2010 na PC. Ak je ich počítač 
vybavený webovou kamerou, môžu používatelia 
doplniť hovor pridaním videa.

Obrázok 22: Obrazovka Lync 2010 Phone Edition
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• Vysoká kvalita prenosu hlasu. Kvalita zvuku bola 
výrazne vylepšená, zlepšila sa aj  latencia spojenia 
a skrátila doba inicializácie hovoru.

• Podpora nových hlasových funkcií Lync Servera 2010.  
Delegovanie hovorov, hovory medzi členmi tímu 
a funkcionalita Skupina odpovedí je teraz podporo-
vaná aj v Lync 2010 Phone Edition.

• Vylepšené používateľské rozhranie. Používateľské 
rozhranie je teraz lepšie a efektívnejšie. Používa-
telia môžu iniciovať hovor kliknutím na položku 
v zozname kontaktov Lync 2010 na PC, ktorý je tiež 
zobrazený na mobilnom zariadení (vid obrázok 23), 
jednoducho a efektívne vyhľadávať v kontaktoch 
a vykonávať ďalšie tradičné telefónne funkcie, ako je 
voľba a výber vyzváňacieho tónu.

Integrácia s Microsoft Office
Používatelia môžu komunikovať priamo z používateľského rozhrania aplikácií Microsoft Office. Lync Server 
2010 spolupracuje so servermi Exchange, SharePoint a aplikáciami  Office, pre dosiahnutie efektívnejšej 
spolupráce, konzistentného stavu prítomnosti a možnosti zahájenia komunikácie na jedno kliknutie z novej 
zdieľanej karty kontaktu

Rozšírené stavy prítomnosti v aplikáciách Office
Rozšírené stavy prítomnosti sú integrované naprieč celým balíkom Office 2010, vrátane aplikácií Outlo-
ok, SharePoint, Word, PowerPoint a Excel®. Ak presuniete kurzor nad ikonu znázorňujúcu aktuálny stav 
prítomnosti, zobrazí sa karta kontaktu s fotografiou a detailnou informáciou o stave prítomnosti. Z tejto 
karty je možné zahájiť komunikáciu na jedno kliknutie. Stav prítomnosti podporujú aj SmartTags v aplikácii 
Word.

Spolupráca viacerých autorov
V aplikáciách Word a PowerPoint, môžu používatelia zobraziť informácie o stave prítomnosti a kliknúť na  
tlačidlo pre komunikáciu s cieľom začať tímovú spoluprácu viacerých autorov na dokumente. 

Integrácia s Office Backstage™
Nové Office Backstage zobrazenie integruje rôzne komunikačné možnosti, takže používatelia môžu zdieľať 
dokumenty a prezentácie pomocou IM, zdieľať aplikácie, alebo kliknutím na tlačidlo inicializovať komu-
nikáciu priamo z aplikácie. Efektívnejšia komunikácia v rámci aplikácií zjednodušuje spoluprácu a zvyšuje 
produktivitu. Používatelia môžu reagovať na správy elektronickej pošty telefonicky, alebo sa môžu obrátiť 
na autora dokumentu, to všetko v rámci aplikácií balíka Microsoft Office.

• Zobrazenie prítomnosti ľudí asociovaných s dokumentom

• Nájdenie ľudí na zdieľanie dokumentov 

• Posielanie dokumentov cez IM pomocou tlačidla “Odoslať”

• Inicializácia zdieľania aplikácií priamo z dokumentov

Obrázok 22: Obrazovka Lync 2010 Phone Edition
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Zážitok z mobility
Communicator Mobile
Prostredníctvom klienta Communicator Mobile podporuje Lync Server 2010 širokú paletu mobilných plat-
foriem, či už od Microsoftu, alebo iných firiem, čo rozširuje možnosti komunikácie pre zákazníkov na ich 
mobilných zariadeniach. Kompatibilita mobilných klientskych zariadení s Lync Serverom 2010 je zabezpe-
čená prostredníctvom spoločného partnerstva Microsoftu s dodávateľmi týchto zariadení, ako napríklad 
Nokia a iní.

Rozšírené informácie o stave prítomnosti
Pri použití mobilného zariadenia, Communicator Mobile 
zobrazuje užívateľov aktuálny stav prítomnosti a indikuje, 
že používateľ je prihlásený z mobilného zariadenia 
(vid obrázok 24).

Vylepšená použiteľnosť 
Požívatelia môžu jednoducho vyhľadávať svoje kontakty 
v adresári firmy alebo organizácie zadaním krstného mena, 
priezviska, alebo e-mailového aliasu. Používatelia majú zo 
svojho zariadenia prístup k najnovším kontaktom a dis-
tribučným zoznamom a môžu ľahko prechádzať medzi 
viacerými konverzáciami pomocou okamžitých správ.  

Obrázok 25: Prihlásenie do Communicator Mobile 

 Dôverne známe prostredie
Communicator Mobile má podobné používateľské rozhra-
nie ako desktopová verzia Lync 2010, takže používatelia 
môžu využiť skúsenosti z dôverne známeho prostredia. 

Po inštalácii Communicator Mobile môžu používatelia 
začať komunikovať bez nutnosti špeciálnej konfigurácie.

Obrázok 24: Indikácia stavu prítomnosti
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Jedna, unifikovaná platforma
Interoperabilita
Prepojenie naprieč sieťami
Lync Server 2010 podporuje externú spoluprácu s verejnými IM systémami napríklad s Windows Live, AOL, 
Yahoo a bránou Google Talk, čo umožňuje pracovníkom využívať ich firemnú identitu na pripojenie sa 
k zákazníkom a partnerom. Používatelia môžu realizovať audio a video hovory so zákazníkmi a partnermi 
cez Windows Live Messenger, aj keď sú v inej firme, alebo organizácii.

Lync Server 2010 podporuje aj prácu s kontaktmi, ktoré sa nachádzajú mimo firmu. Externé kontakty môžu 
byť ľudia vo firmách, alebo organizáciách, ktoré majú napríklad obchodný vzťah s vašou firmou, alebo 
ľudia pripojenie k verejným službám pre posielanie okamžitých správ (napríklad MSN, alebo Windows Live) 
V zozname kontaktov môžu používatelia zobraziť ikonu, ktorá takéto externé kontakty identifikuje.

Federácia môže byť povolená s verejnými sieťami pre posielanie okamžitých správ a obchodnými part-
nermi. Federácia na obchodných partnerov je bezpečná a zahŕňa všetky režimy komunikácie, verejné siete 
sú obmedzené na okamžité správy a zisťovanie stavu prítomnosti, nakoľko sú menej bezpečné. Federácia 
je riešená prostredníctvom otvorených priemyselných štandardov a / alebo zverejnených špecifikácií, čo 
umožňuje dosiahnutie interoperability pre bežné oblasti použitia.

Externé konferencie
Požívatelia v externých doménach sú považovaní za autentifikovaných za účelom pripojenia do lokálnych 
konferencií. Externý používateľ sa nemôže pripojiť moderátor, ale môže byť na moderátora počas zasad-
nutia povýšený. Externí používatelia nemôžu organizovať konferencie, ktoré sú hostované v doméne inej 
organizácie.

Podpora partnerov s viacerými názvami domén
Rozšírená federácia používa v certifikátoch Subject Alternate Names (SAN) na podporu organizácií, ktoré 
majú viac názvov domény. Pre rozšírenú federáciu môže organizácia s viacerými doménových menami 
nainštalovať certifikát, ktorý podporuje siete SAN na Live Communications 2005 SP1, Access Proxy, Office 
Communications Server 2007, Office Communications Server 2007 R2, Lync Server 2010 alebo Access Edge 
server.

Vylepšené monitorovanie a regulácia kapacít pre externé pripojenia
Lync Server 2010 umožňuje firmám a organizáciám aktívne monitorovať spojenia s externými doména-
mi a limit objemu prenesených dát. Navyše, Lync Server 2010 obmedzuje počet interných používateľov 
z externých domén, s ktorými je možné komunikovať. Firmy a organizácie môžu sledovať túto činnosť cez 
Access Edge server na karte Open Federation  Ak je externá doména legitímna, ale objem komunikácie 
s organizáciou je vyšší ako priemer, môže organizácia pridať takúto doménu do zoznamu povolených. Ak 
sa zistia škodlivé aktivity, môže zablokovať doménu. Pre viac podrobností pozri Lync Server 2010 Adminis-
tration Guide.
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Rozšíriteľnosť
Microsoft Unified Communications je riešenie na báze softvéru, čo umožňuje oveľa ľahšie pridať a upraviť 
komunikačné funkcie v porovnaní so systémami založenými na hardvéri. Lync Server 2010 prinesie víziu 
plne rozšíriteľnej komunikačnej platformy a zjednodušené rozhranie pre programovanie aplikácií na báze 
technológie priemyselných štandardov.

Vývojári môžu použiť nástroje ako napríklad Visual Studio, známu technologickú platformu Microsoft. NET 
Framework a programovacie vzory na báze webových služieb pre vytváranie výkonných komunikačných 
riešení, bez toho aby museli byť odborníkom komunikačné technológie. Viac informácií nájdete na http://
msdn.microsoft.com/ocdev  

Komunikácie v obchodných procesoch
Riešenia zjednotenej komunikácie, vrátane telefónie, konferencií, podnikového posielania správ a rozší-
rených informácií o stave prítomnosti umožňujú automatizovať podnikové procesy a urýchliť, alebo inak 
zlepšiť obchodné procesy. Typickým príkladom je pracovný postup, ktorý automaticky kontaktuje vhod-
ných ľudí pre schvaľovanie prostredníctvom komunikačného systému, pričom konkrétny výber je podmie-
nený stavom o ich prítomnosti.

Lync Server 2010 je navrhnutý tak, aby podporoval integráciu a zákazkový vývoj komunikačných aplikácií 
hneď po vybalení. Firmy a organizácie tak budú ťažiť z lepšej ekonomiky, zvýšenia efektívnosti a vyššej 
produktivity vďaka jednoduché použitiu pre ich riešenie.

Integrácia Lync 2010 do proprietárnych aplikácií je ľahšie ako kedykoľvek predtým vďaka novému Micro-
soft Lync 2010 SDK, ktoré ponúka ovládacie prvky pre Visual Studio, . NET Windows Presentation Founda-
tion (WPF) a Microsoft Silverlight ®. To znamená, že pri vkladaní Lync 2010 UI prvkov do vlastných aplikácií 
nie je nutné žiadne písanie kódu

Nové a vylepšené klientske API umožňujú vývojárom vložiť Lync 2010 funkcie do Windows a Silverlight 
aplikácií pomocou vopred pripravených fragmentov kódu. Vylepšené serverové API uľahčujú vytváranie 
inštancií a generovať upozornenia  prostredníctvom okamžitých správ

. 
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Podpora kontextovej spolupráce 
Kontextová spolupráca umožňuje používateľom zefektívniť ich komunikáciu pomocou troch kľúčových 
vymožeností zjednotenej komunikačnej platformy: 

• Integrované informácie o stave prítomnosti

• Kontextové informácie

• Komunikácia na jedno kliknutie

Informácie o stave prítomnosti integrované do 
aplikácií poskytujú informácie o dostupnosti 
kontaktu a jeho ochote začať konverzáciu. 
Ďalšie informácie zobrazené v stave prítom-
nosti poskytuje viac detailov, napríklad či je 
daná osoba, ktorú chce užívateľ kontaktovať 
je na rokovaní, prípadne práve telefonuje 
alebo nie je k dispozícii pre okamžité správy. 
Ikona stavu prítomnosti umožňuje aj zahá-
jenie komunikácie na jedno kliknutie priamo 
z aplikácie. 

Vývojári môžu integrovať informácie o stave prítomnosti do akejkoľvek desktopovej aplikácie, či už typu 
bohatý klient, alebo do webových a intranetových aplikácii. Príklady využitia ovládacích prvkov pre infor-
máciu o stave prítomnosti, či pre zahájenie rôznych druhov komunikácie  (viď obrázok 26 ) sú k dispozícii 
na webe MSDN.

 

Obrázok 26: prvky stavu prítomnosti vo Visual Studiu 
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Vývoj obchodných procesov 
Integrácia komunikácie do obchodných procesov môže znížiť latenciu ľudského faktora. Vývojári môžu 
začleniť prvky podpory komunikácie v reálnom čase vrátane upozornení, čo umožňuje významne optimali-
zovať obchodné procesy.

Obrázok 27: Elementy pre Unified Communications

 

Business Process Communications umožňuje realizáciu troch typov kľúčo-
vých scenárov:

• Upozornenia a oznámenia

• Interaktívne dotazníky prostredníctvom okamžitých správ alebo telefónie

• Vyhľadávanie expertov alebo agentov rolí

Ďalšie scenáre umožňuje platforma Unified Communications vrátane SIP-
-based aplikácií (viď obrázok 27).

Podpora sofistikovaných scenárov pre call centrá

Lync Server 2010 podporuje vytváranie sofistikovaných kontaktných centier 
alebo help desk scenárov ako IVR, ACD, nahrávanie hovorov, webový chat, 
roboty pre odpovede, konferencie a zdieľanie aplikácií prostredníctvom 
Microsoft Unified Communications Managed API 3.0 (UCMA 3,0).

Integrované rozpoznávanie reči

Technológie pre rozpoznávanie reči sú teraz k dispozícii v 26 jazykoch 
prostredníctvom aktualizovanej platformy Microsoft Speech. Je dodávaná 
s UCMA 3,0 a podporuje požiadavky  VoiceXML 2.1 a UCMA.
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Jednoduchšie nasadenie a správa
Lync Server 2010 prináša významné zjednodušenie nasadzovania, prevádzky a interoperability, spolu s ďal-
šími funkciami, ako napríklad jednoduché flexibilné poskytovanie aplikácií  z jedného bodu,  vyvažovanie 
záťaže na báze softvéru a zotavenie po chybe.

Lync Server 2010 môže poskytnúť informácie o stave prítomnosti kontaktov, okamžité správy a konferencie 
pre firmy a organizácie akejkoľvek veľkosti až do 10.000 užívateľov na jeden server, 100.000 užívateľov na 
fond, a neobmedzený počet fondov

Automatizovaný návrh, konfigurácia a nasadenie
Automatizované nástroje nielenže zjednodušujú plánovanie kapacít a návrh topológie, ale aj automatic-
ky posielajú informácie o zmene konfigurácie na všetky servery v sieti, čím sa eliminujú manuálne práce 
a s tým súvisiace možnosti vzniku chyby. Nový Lync Server 2010 Control Panel konsoliduje scenárom riade-
né úlohy v spoločnom rozhraní, zatiaľ čo PowerShell  umožňuje administrátorom automatizovať opakujúce 
sa úlohy pomocou známych nástrojov.

Obrázok 28: Lync Server 2010 Control Panel
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Integrácia s Active Directory
Lync Server 2010 využíva službu Active Directory, čo eliminuje nutnosť vytvárania samostatných používa-
teľov a databázy politík. Využíva aj  Role Based Access Control (RBAC), čo umožňuje priradenie vhodných 
rolí a rôznych správcov

Odolnosť dátového centra
Rozhrania Lync Servera 2010 môžu byť rozdelené do dvoch dátových centier, alebo na primárne a záložné 
dátové centrum. Lync Server 2010 môže takto prežiť aj katastrofické zlyhanie dátového centra. Rozdelenie 
fondu pre prístup umožňuje takmer okamžité obnovenie po zlyhaní pri zachovaní všetkých funkcií. Archi-
tektúra s primárnym a záložným centrom umožňuje dosiahnutie vysokej dostupnosti pri menej prísnych 
požiadavkách na sieť

Navyše, Lync Server 2010 spolupracuje s Survivable Branch Appliances od iných firiem za účelom poskyto-
vania miestnych hovorov a pripojenia k verejnej sieti v prípade výpadku WAN alebo dátového centra. 

Obrázok 29: Architektúra pre zvýšenie odolnosti 

Podpora pre lokálne a hostované prostredia1 
Lync Server 2010 môže byť nasadený v lokálnom aj hostovanom na službách založenom prostredí, prípad-
ne v hybridnom prostredí. Variant založený na službách umožní rýchlejšie nasadenie a zabezpečuje pravi-
delnú aktualizáciu softvéru, čo umožní pracovníkom IT oddelení venovať viac času na strategické úlohy.

1 Funkcie dostupnosti sa líšia medzi lokálnym, hostovaným a hybridným prostredím
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Príloha: Novinky produktu Lync Server 2010

Obrázok 30: Okamžité správy a stav prítomnosti

Vlastnosť Nové 
alebo 
vylepšené

Standard CAL Enterprise CAL Plus CAL

OCS
2007 
R2

Lync 
Server 
2010

OCS
2007 R2

Lync Ser-
ver 2010

OCS Lync Server 
2010

2007 
R2

PC – PC a multilaterálne okamžité správy Vylepšené

Vlastnosť 
Enterprise 
alebo Plus 
CAL

N/A 
c=8

Vlastnosť 
Enterprise 
alebo Plus 
CAL

PC – PC a multilaterálny prenos súborov Vylepšené

PC – PC audio Vylepšené

PC – PC video Vylepšené

Rozšírené informácie o stave prítomnosti Vylepšené

Perzistentná skupinová konverzácia Vylepšené

Vyhľadávanie odborností Nové

IM/P pre aplikácie balíka Office Vylepšené

PC-PC okamžité správy, audio, video 
s používateľmi externých organizácií 
a verejných IM sietí

Vylepšené

Výhody pre účastníkov konferencie: 
Pripojenie sa ad hoc alebo pravidelným 
schôdzam; Odosielanie a prijímanie audia 
/ videa; Zobrazenie zdieľaných aplikácií, 
Písanie na tabuľu

Nové

Výhody pre prednášajúcich: Upload a 
rozšírené PowerPoint snímky, nahrávanie, 
zdieľanie aplikácií, správa prehľadu, správa 
čakárne; Použitie DTMF ovládania

Nové

Zobrazenie zdeľaných relácií Nové
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Obrázok 32: Enterprise Voice features

Vlastnosť Nové alebo 
vylepšené

Standard CAL Enterprise CAL Plus CAL

OCS
2007 R2

Lync Ser-
ver 2010

OCS
2007 R2

Lync Server 
2010

OCS
2007 R2

Lync Server 
2010

Inicializácia/plánovanie ad-hoc multila-
terálnej (3+) audio konferencie, vrátane 
účastníkov z verejnej a pobočkovej telefón-
nej siete

Vylepšené

N/A

Ovládanie hovorov režimu telefonovania UC 
UC a hovorov pobočkovej siete 

Nové a 
vylepšené

Vizuálny prístup k hlasovej schránke 
(vyžaduje Exchange UM for voicemail)

Nové a 
vylepšené

Vlastnosť Enterprise alebo 
Plus CAL

Rozšírené možnosti telefónie Nové

Pravidlá smerovania (vrátane tímových 
volaní a preposlania)

Vylepšené

E911 Nové

Delegovanie Vylepšené

Response Group Agent a Agent Anonymity Vylepšené

Obrázok 31: Audio, Video, and Web Conferencing features

Vlastnosť Nové 
alebo 
vylepšené

Standard CAL Enterprise CAL Plus CAL

OCS
2007 
R2

Lync Server 
2010

OCS
2007 R2

Lync Server 
2010

OCS
2007 R2

Lync 
Server 
2010

Inicializácia/plánovanie ad-hoc multilat-
erálnej (3+) audio konferencie, vrátane 
účastníkov z verejnej a pobočkovej telefón-
nej siete

Vylepšené

N/A

Inicializácia ad-hoc multilaterálnej video-
konferencie

Vylepšené

Inicializácia ad-hoc zdieľania aplikácií (P2P 
alebo multilaterálne)

Vylepšené

Inicializácia ad-hoc používania tabule (P2P 
alebo multilaterálne)

Nové Vlastnosť Enterprise 
alebo Plus CAL

Plánovanie a hostovanie konferencií cez 
audio premostenie (CAA)

Vylepšené

Plánovanie webových konferencií Vylepšené

Automatické pripojenie účastníkov 
pobočkovej ústredne, alebo iných 
účastníkov do audio schôdze

Nové

Volanie do PSTN Vylepšené

Prijímanie hovorov z PSTN Vylepšené
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Príloha: Flexibilita architektúry
Flexibilná integrácia s existujúcou infraštruktúrou
Lync Server 2010 poskytuje rozšíriteľnú komunikačnú platformu, ktorá umožňuje flexibilnú integráciu do 
existujúcej infraštruktúry zasielania správ a telefónie. Umožňuje prispôsobenie existujúceho softvéru meni-
acim sa potrebám podniku, alebo organizácie. Platforma poskytuje rozsiahlu podporu štandardov, rovnako 
ako výkonné aplikačné programovacie rozhranie (API).

Rozšírenie existujúcej telefónnej infraštruktúry
Lync Server 2010 dokáže spolupracovať a integrovať sa s mnohými systémami telefónnej infraštruktúry od 
tretích strán. Publikované a podporované rozhrania umožňujú softvérom riadenú VoIP, implementovanú 
popri existujúcej PBX infraštruktúre. To umožňuje volanie funkcií správy, napríklad presmerovanie, ktoré 
majú byť použité v súčinnosti s PBX, PSTN a mobilnými koncovými bodmi

Existuje niekoľko scenárov pomocou ktorých môže firma, alebo organizácia integrovať Lync Server 2010 
do svojho súčasného PBX prostredia. Viac podrobností nájdete na webe Open Interoperability Program na 
adrese http://technet.microsoft.com/UCOIP. 

Príloha: Ďalšie zdroje
http://www.microsoft.com/lync
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