Zarz dzanie, Ewidencja i Utrzymanie Sieci Operatora Telekomunikacyjnego
ZEUS jest systemem komputerowym przeznaczonym dla operatorów telekomunikacyjnych,
kompleksowo wspomagaj cym organizacj pracy s!u"b technicznych oraz obs!ug abonenta.

ZEUS zawiera nast puj ce modu!y:
Modu! PASZPORTYZACJI - ewidencji sieci

Modu! BIURA NAPRAW

Automat Zg!oszeniowy Biura Napraw (IVR)

Modu! POMIAROWY

Modu! ADMINISTRATORA, UPRAWNIE6 I 7LEDZENIA ZMIAN

Najwa"niejsz cech u"ytkow systemu ZEUS jest jego przydatno9:
w codziennej pracy operatora oraz !atwa i intuicyjna obs!uga
poszczególnych modu!ów oprogramowania.

Idealna wspó!praca
modu!ów systemu
ZEUS

Wa n cech systemu ZEUS jest idealna integracja poszczególnych modu ów, w
taki sposób, e ka da informacja jest przechowywana jedynie w jednej kopii w
relacyjnej bazie danych ORACLE. Zapewnia to doskona spójno)* danych. Z
kolei spójno)* danych jest warunkiem koniecznym odporno)ci bazy danych na
b +dy.
Wprowadzenie jakiejkolwiek informacji na jakimkolwiek stanowisku w jednym
z modu ów (np. ewidencji sieci) jest jednoznaczne z zaistnieniem tej samej
informacji na konsoli operatora w odleg ej lokalizacji, w dodatku obs uguj cego
inny modu systemu ZEUS (np. Biuro Napraw).

Optymalna
funkcjonalno9:

Funkcje poszczególnych modu ów zosta y praktycznie zweryfikowane przez
licznych u ytkowników. Dzi+ki temu nie istnieje niebezpiecze2stwo nietrafionej
inwestycji lub konieczno)* znacznego dostosowania funkcjonalno)ci w toku
wdro enia.

Podczas definiowania
cech abonenckich w
module biura napraw
wykorzystywane s dane
zdefiniowane w ramach
modu u Paszportyzacji
(ekran modu u Biura
Napraw)

Modu!
PASZPORTYZACJI
Modu! PASZPORTYZACJI pozwala na wprowadzanie danych ewidencyjnych sieci telekomunikacyjnej w
szerokim zakresie, w szczególno)ci:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

centrale
prze cznice MDF/DDF oraz g owice na prze cznicy
prze cznice ODF, listwy, pola
szafy, g owice w szafach
s upki, wn+ki i skrzynki kablowe, puszki, g owice, gniazdka abonenckie
studnie kanalizacyjne, wyprowadzenia kanalizacji
kanalizacje, otwory, rury wtórne
kable miedziane i )wiat owodowe ró nych typów i rodzajów
pary miedziane i w ókna
kable logiczne (magistralne, rozdzielcze, itp.), linie kablowe, linie
)wiat owodowe, trakty oraz ich zaj+to)ci
cza logiczne ró nych typów
z cza miedziane i optyczne
s upy, elementy na s upach
linie napowietrzne
systemy radiowego dost+pu abonenckiego i radiolinie
urz dzenia zwielokratniaj ce i teletransmisyjne
budynki, dzia ki, punkty adresowe

Modu! Paszportyzacji posiada edytor schematów, pozwalaj cy na wczytanie do bazy danych obrazu terenu
(podk adów geodezyjnych) w postaci zbioru map skanowanych (np. JPEG, TIFF, PCX, itp.) lub ró nych
formatów wektorowych (np. DGN, DWG, DXF).
W przypadku map wektorowych, z okre)lonych warstw mapy <ród owej, program mo e odczyta*
wspó rz+dne geodezyjne elementów w terenie takich jak: prze cznice, studnie, szafy, s upki, skrzynki, s upy,
kable doziemne, kanalizacje i automatycznie umie)ci* je na wczytanej mapie jako elementy powi zane z
baz danych paszportyzacyjnych.
W przypadku posiadania jedynie map rastrowych, map skanowanych lub map wektorowych nie

podzielonych na warstwy, nale y uzupe ni* informacje o wspó rz+dnych geodezyjnych obiektów
telekomunikacyjnych a schemat infrastruktury telekomunikacyjnej mo e zosta* wygenerowany
automatycznie, bez konieczno)ci rysowania.
Mo na równie skorzysta* z bogatych funkcji edycyjnych schematu i manualnie umie)ci* elementy na
mapie. W przypadku, gdy dla danego terenu nie istniej mapy geodezyjne, modu Paszportyzacji pozwala na
prac+ bez map.
Modu! Paszportyzacji mo e wymienia* dane z innymi systemami w tym z systemami informacji o terenie,
poprzez bezpo)redni wymian+ informacji bazodanowych. Istnieje równie mo liwo)* importu/eksportu
danych graficznych i bazodanowych z/do innych programów.

Mapa cyfrowa
zdefiniowana przez
operatorów w ramach
modu u ewidencji sieci
telekomunikacyjnej
(ekran modu u
Paszportyzacji)

Schemat ma charakter „ ywy”, to znaczy poszczególne elementy maj bezpo)rednie powi zanie z baz
danych, a dost+p do informacji w bazie danych nast+puje w intuicyjny sposób, poprzez wskazanie elementu
z poziomu rysunku. Schemat mo e by* zapisany i modyfikowany w dowolny sposób przez uprawnionego
u ytkownika, przy czym dane paszportowe mog by* wprowadzane w miar+ potrzeb i wed ug uznania - z
poziomu rysunku lub z poziomu menu danych paszportowych.

Modu! Paszportyzacji to nie tylko graficzna baza danych. Modu ten w sposób niezwykle wydajny
wykorzystuje wprowadzone do bazy danych umo liwiaj c odpowied< na podstawowe pytania s u b
telekomunikacyjnych, takie jak: jak najkrótsz lub najbardziej optymaln tras mo na poprowadzi* nowy
kabel okre)lonego typu w istniej cej kanalizacji?

Z poziomu dowolnego
schematu operator ma
mo#liwo$% przegl dania i
edycji paszportu
wybranego elementu
sieci
(ekran modu u
Paszportyzacji)

Automat trasowy
umo#liwia automatyzacj'
wprowadzania danych do
bazy oraz automatyczne
znajdowanie tras miedzy
dowolnymi w'z ami
(ekran modu u
Paszportyzacji)

Modu! Paszportyzacji w oparciu o dane ewidencyjne automatycznie generuje (bez konieczno)ci
rysowania):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

U#ytkownik ma
mo#liwo$%
wygenerowania
schematu rozwini'tego
okre$lonego elementu
(np. studni) zgodnie z
zarejestrowanymi danymi
(ekran modu u
Paszportyzacji)

schematy studni lub dowolnych ci gów od-do studni (schematy
kanalizacji rozwini+tej) z uwzgl+dnieniem zaj+to)ci otworów kanalizacji
oraz z cz kablowych
schematy prze cznic MDF, DDF i ODF
schematy szaf wraz z rozmieszczeniem g owic i kablami do pierwszego
z cza
schematy fragmentów sieci rozdzielczej i magistralnej
schematy optyczne linii )wiat owodowych
schematy linii napowietrznych
schematy kabli
przekroje kabli )wiat owodowych
zaj+to)ci poszczególnych elementów infrastruktury, jak kable, otwory,
trasy, prze cznice, szafy, g owice (w prze cznicach, szafach i
abonenckie)
schematy tras abonentów, kabli, linii napowietrznych, i wielu innych w
postaci wyró nienia kolorem na schemacie terenu (kanalizacji) lub
wygenerowanym schematem kanalizacji rozwini+tej
wyró nienia obszarów szafkowych lub centralowych
z o one paszporty kabli (zestawienia drzewiaste kabli rozdzielczych i
magistralnych)
dziesi tki przydatnych raportów i zestawie2

Przyk ad
wygenerowanego
schematu linii optycznej
(ekran modu u
Paszportyzacji)

Schemat rozwini'ty
dowolnego obszaru
kanalizacji pokazuje
przebieg kabli w
poszczególnych
otworach
(ekran modu u
Paszportyzacji)

Modu! Paszportyzacji pozwala na wykorzystanie wprowadzonych informacji w postaci zestawie2
generowanych na yczenie u ytkownika. Raportowanie dost+pne jest zarówno we w a)ciwym module
paszportyzacyjnym, jak i w oddzielnym Module Raportowym. W ramach tego ostatniego mo liwe jest
generowanie raportów zarówno dla sieci miejscowych, jak i obszarów prze cznicy czy szafy, zestawie2
zgodnych z drukami operatora (np. 1510 lub 1548) oraz zbiorczych zestawie2 ilo)ciowych elementów sieci,
pozwalaj cych na obserwowanie rozbudowy sieci.

Przyk adowe zestawienia
ilo$ciowe elementów
sieci miejscowej
(ekran Modu u
Raportowego)

Modu! Biura Napraw
oraz obs!ugi klienta BN
Biuro Napraw wykorzystuje wszystkie informacje o sieci wprowadzone w module Paszportyzacji.
Dodatkowo ewidencjonuje:
•
•
•
•
•
•

centrale mechaniczne, cyfrowe i elektroniczne, stojaki, karty, porty,
zakresy numeracji
pracowników, monterów i rejony monterskie
kartoteki abonentów, obwodów, portów oraz numerów w tym numery
MSN, PBX, numery skrócone
histori+ numerów, obwodów i portów (wszelkie zmiany jak: w czenia,
wy czenia - szczegó y dotycz ce powodów wy cze2, zmiany
abonentów)
uszkodzenia pojedyncze oraz grupowe oraz wszelkie zdarzenia maj ce
miejsce w trakcie trwania uszkodzenia (np. wizyty monterów, reklamacje)
wyniki pomiarów

W module Biuro Napraw
operator ma mo#liwo$%
wpisania dok adnych
informacji o uszkodzeniu
(ekran modu u Biura
Napraw)

Biuro Napraw wykorzystuje pliki centralowe generowane przez centrale cyfrowe. Definicja rozmieszczenia
modu ów w ramach stojaków centralowych oraz zak adanie kart numerów odbywa si+ automatycznie.
Mo liwo)* zdefiniowania formatu synchronizacji danych abonenckich z dowolnym Systemem Zewn+trznym
Obs ugi Klienta oraz wymiana dwustronna danych o zleceniach z dowolnym Systemem Zewn+trznym
sprawia, e praca z modu em Biura Napraw jest prosta, wdro enie jest szybkie, a system ma zawsze
aktualne dane (UWAGA: Systemem Zewn+trznym jest najcz+)ciej System Rozlicze2 u ytkowany przez
Operatora)
Wbudowany modu wywiadu technicznego wykorzystuje informacje zgromadzone w module paszportyzacji.
System umo liwia b yskawiczn analiz+ mo liwo)ci pod czenia abonenta nawet w przypadku, gdy pod
adresem abonenta nie ma adnej infrastruktury telekomunikacyjnej. System analizuje wówczas najbardziej
optymalne mo liwo)ci rozbudowy sieci abonenckiej lub rozdzielczej na podstawie danych zgromadzonych w
paszportyzacji.
W przypadku akceptacji trasy
cza istnieje mo liwo)* rezerwacji
technicznego oraz ewentualne przydzielenie numeru cza.

cza dla konkretnego wywiadu

Modu BN tworzy niezb+dne zestawienia i raporty jak: raporty o abonentach, uszkodzeniach, ksi ki
uszkodze2, meldunki dzienne, TSK31, oraz pomaga w podejmowaniu decyzji na podstawie opracowanych
wyników pomiarów.

W ramach modu u BN
operator ma mo#liwo$%
umo#liwia zdefiniowania
dowolnego raportu
dotycz cego uszkodze-,
a tak#e otrzymanie
wyniku zarówno w
postaci prostego spisu
numerów,
(ekran modu u Biura
Napraw)

jak równie# w postaci
bardziej szczegó owych
statystyk
(ekran modu u Biura
Napraw)

Modu! Biura Napraw mo e by* skonfigurowane w sposób ca kowicie dopasowany do wymaga2
u ytkownika, np. jako Wielopoziomowe Scentralizowane Biuro Napraw. Dzi+ki przechowywanym
informacjom o strukturze sieci oraz rejonów monterskich, informacja o np. awariach jest przekazywana do
w a)ciwych jednostek technicznych. Mimo przechowywania ogromnych ilo)ci informacji, konstrukcja
programu umo liwia b yskawiczne dotarcie do szukanych danych.

Automat Zg!oszeniowy
Biura Napraw
Automat Zg!oszeniowy Biura Napraw (IVR) umo liwia obs ug+ klientów poza godzinami urz+dowania
biura napraw lub w godzinach szczytu. Specjalne, wieloportowe urz dzenie, wyposa one w porty analogowe
lub ISDN PRA, rejestruje uszkodzenie w systemie Biura Napraw umo liwiaj c dalsz obs ug+ uszkodzenia
przez s u by techniczne. Za po)rednictwem Automatu mo na równie realizowa* inne specjalizowane
zadania, jak: informowanie klienta o us ugach, pomiary linii, odpisywanie uszkodze2 i wiele innych.
Modu! Pomiarowy
Modu! Pomiarowy umo liwia wykonanie szybkich pomiarów za po)rednictwem sprz+tu pomiarowego lub
robotów pomiarowych central cyfrowych ju w trakcie rozmowy telefonicznej z abonentem, umo liwiaj c
zakwalifikowanie zg oszenia o awarii jako uszkodzenia lub odrzucenie zg oszenia. W dowolnej chwili
umo liwia wykonanie dok adnego badania linii, a wyniki pomiarów s analizowane i przekazywane
operatorowi w postaci nie tylko liczbowej ale równie graficznej. Modu! Pomiarowy umo liwia równie
wykonanie pomiarów okre)lonych fragmentów sieci wg ró nych kryteriów oraz automatyczne rejestrowanie
w Module Biura Napraw wykrytych uszkodze2.
Modu! Administratora,
Uprawnie< i 7ledzenia
Zmian
Prac+ wymienionych modu ów kontroluje Modu! Administratora, Uprawnie< i 7ledzenia Zmian. Umo liwia
on dopasowanie funkcjonalno)ci Systemu ZEUS do potrzeb u ytkownika, przydziela w a)ciwe uprawnienia
w zale no)ci od logowania u ytkownika. Dodatkowo, mo e kontrolowa* inne, nietypowe uprawnienia grup
u ytkowników oraz szczegó owo )ledzi* zmiany w systemie, udost+pniaj c histori+ zmian.

Przyk adowy ekran
modu u $ledzenia zmian
z widokiem „od strony
u#ytkownika”
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