
 

 

O2 VPN 

Hlasová VPN s pevnými i mobilnými členmi 

 

 

Popis 
Služba O2 VPN je hlasová VPN (Virtual Private Network), ktorá prináša firemným zákazníkom úsporu 

na všetky volania v rámci firmy - z pevných liniek i mobilných telefónov. Navyše umožňuje výhodnejšie 

volania i na vybrané pevné a mobilné čísla zákazníkov a obchodných partnerov. 

 

Služba O2 VPN môže existovať ako fixne - mobilná, tzn. obsahujúca tak firemné pevné linky ako aj 

firemné mobilné telefóny, či ako samostatne mobilná, poprípade samostatne fixná. 

 

 

Členovia VPN 
Do O2 VPN je možné zaradiť: 

- všetky firemné mobilné telefóny - Mobilný člen 

- všetky firemné pevné linky – Fixný člen 

- nefiremné mobilné čísla (obmedzený rozsah) 

- nefiremné pevné linky (obmedzený rozsah) 
 

 

 

1. Typy doplnkových funkcionalít mobilnej časti O2 VPN 
 

Funkcionality: 

- VPN International - zvýhodnené volania na pevné ako aj mobilné čísla dcérskych alebo 

materských spoločností v zahraničí 

- Nastavenie pravidiel pre volania – na úrovni jednotlivých čísiel a definovaných skupín 

- Skrátené voľby 

- Označovanie špeciálnych hovorov (súkromné hovory, služobné hovory, …) 

- VPN Hunting list 

 

 

2. Popis jednotlivých doplnkových funkcionalít mobilnej časti O2 VPN 

2.1 VPN  International 

Zvýhodnené volania z firemných mobilných telefónov do dcérskych a materských spoločností 

v zahraničí. 

 

2.2 Nastavenie pravidiel volania 

Jednotlivým firemným mobilným telefónom (prípadne celým skupinám vlastných čísel) je možné 

nastavovať rôzne reštrikcie volaní a šetriť tak náklady za využívanie mobilných telefónov vo 

firme. 

 

Nastavené pravidlá sa uplatňujú tak na bežné volania ako aj na video hovory. 



 

 

2.2.1 Skupiny v mobilnej časti O2 VPN 

Pre zjednodušenie nastavovania reštrikcií volaní je možné členiť mobilné telefóny do skupín 

a definovať vzťahy medzi týmito skupinami. V mobilnej časti O2 VPN sú definované 

nasledujúce skupiny: 

- Skupina vlastných mobilných čísel 

- Skupina virtuálnych členov 

- VPN Mobil 

- VPN Pevná 

- VPN International 

 

2.2.1.1  Skupina vlastných čísel  

- do tejto skupiny je možné zaradiť iba firemné mobilné telefóny 

- pri volaní na čísla v tejto skupine sa uplatňuje zvýhodnená sadzba 

- je možné definovať viac takýchto skupín 

 

2.2.1.2  Skupina virtuálnych členov 

- do tejto skupiny je možné zaradiť ľubovoľné pevné i mobilné čísla 

- mobilné čísla, ktoré majú obmedzené volania iba na členov skupiny, sa na čísla 

vo skupine virtuálnych členov automaticky dovolajú a rovnako majú možnosť od 

týchto čísel i hovory prijímať 

- k virtuálnemu členovi je možné priradiť skrátené číslo 

- je možné definovať viac takýchto skupín a priradiť ich k jednotlivým skupinám 

vlastných čísel 

 

 

2.2.2 Práva volania na úrovni jednotlivých čísel 

2.2.2.1  Obmedzené volania  mimo VPN 

Úroveň 1 –  volania iba na členov VPN, príjem hovorov iba od členov VPN 

(prichádzajúce + odchádzajúce hovory mimo VPN sú nepovolené) 

Úroveň 2 –  volanie je neobmedzené, príjem hovorov iba od členov VPN 

(prichádzajúce hovory mimo VPN sú nepovolené) 

Úroveň 3 –  volania iba na členov VPN, príjem hovorov neobmedzený 

(odchádzajúce hovory mimo VPN sú nepovolené) 

Úroveň 4 –  neobmedzené volania a príjem hovorov 

(žiadne obmedzenie volaní mimo VPN) 

Mobilný člen O2 VPN s právom volaní iba na členov VPN, sa vždy dovolá i na Fixných 

členov O2 VPN (firemné pevné linky) a skupinu čísel VPN. 

Mobilný člen O2 VPN s právom volaní iba na členov VPN využívajúcich VPN tarifu VPN 

Pevná, sa vždy dovolá i na skupinu čísel VPN Pevná. 

 

Vyššie uvedené reštrikcie je možné definovať i na úrovni skupiny. Jedná sa však iba o 

nastavenie pôvodných reštrikcií pre nových členov danej skupiny. Fakticky sú však tieto 

reštrikcie vždy iba na úrovni jednotlivých čísel. 

 

2.2.3 Práva volaní na úrovni skupín 

2.2.3.1  Obmedzenie volan í  do iných skupín 



 

 

- Možno definovať, do akých skupín (skupín vlastných čísel i skupín virtuálnych 

členov) sa členovia danej skupiny nesmú dovolať. 

 

2.2.3.2  Obmedzenie volan í  do definovaných číselných rozsahov 

- Možnosť obmedzenia volania do pevných sietí a číselných rozsahov mobilných 

operátorov. 

- Možno zároveň definovať výnimky. 

 

2.2.3.3  Obmedzenie volania  na smery a čísla  

- Napr. +421 2*** 

- Možno zároveň definovať výnimky zo zakázaných smerov. 

o Zoznamy povolených a zakázaných čísel a smerov by sa nemali 

prekrývať. Pokiaľ k tomu dôjde, volanie na číslo uvedené v oboch 

zoznamoch bude povolené. 

 

2.2.3.4  Obmedzenie volania do zahranič ia  

- obmedzenie zahraničných hovorov – po jednotlivých zónach. 

 

 

2.2.3.5  Obmedzenie prichádzajúcich hovorov  v roamingu 

a) obmedzenie prijímania hovorov pri roamingu – po jednotlivých zónach 

b) obmedzenie príjmu hovorov pri roamingu od jednotlivých skupín 

- možnosť zároveň definovať výnimky 

 

2.2.3.6  Časové  obmedzenie 

- možnosť definovať, kedy má byť obmedzené volanie členom danej skupiny (napr. 

od piatku 18:00 do pondelka 6:00) 

 

2.2.4 Pravidlá pre uplatňovanie reštrikcií 

Reštrikcie sú uplatňované postupne od reštrikcií na úrovní čísla po reštrikcie na úrovni 

skupiny vlastných čísel. Pokiaľ je volanie či príjem hovorov obmedzený na úrovni čísla, 

reštrikcia na úrovni skupiny (zakázané, popr. povolené smery apod.) už nie je rozhodujúca. 

 

 

2.3 Skrátené voľby 

Pre čísla v skupine vlastných čísel, virtuálnych členov, je možné definovať skrátené voľby. 

 

Ako skrátené číslo môže byť použité ľubovoľná sekvencia číslic, pokiaľ vyhovuje nasledujúcim 

podmienkam: 

- nezačína nulou (0) 

- nezhoduje sa s číslom tiesňového volania – 112, 15x  

 

Na úrovni celej VPN (mobilnej časti O2 VPN) je rovnako možné definovať, v akom formáte sa 

majú prezentovať volania v rámci VPN, či krátkym číslom, alebo štandardným číslom 

v medzinárodnom formáte. 

 

 



 

 

2.4 Označovanie špeciálnych hovorov 

Pri využití tejto funkcionality je možné nastaviť prelomenie všetkých reštrikcií. Mobilný člen O2 

VPN, ktorý má napr. nastavené obmedzenie na volanie iba v rámci VPN, sa vďaka tejto funkcii 

dovolá aj mimo VPN. 

 

Volanie je nutné uskutočniť s tzv. prefixom, tzn., že sa pred volané číslo vloží *N*, kde N je číslo 

od 0 do 7. Za prefixom môže nasledovať skrátené číslo aj číslo v národnom či medzinárodnom 

tvare (napr. *0*3312; *0*949 949 949; *0*00421 949 949 949). 

 

Špeciálny hovor je vždy označený vo faktúre. 

 

Vďaka označovaniu špeciálnych hovorov je následne možné rozlíšiť: 

- súkromné volania 

- ďalší špeciálny hovor (napr. týkajúci sa určitého projektu) 

 

2.4.1 Súkromné volania 

Služba O2 VPN umožňuje v prípade potreby pomocou prefixu *0* prelomiť nastavené 

reštrikcie a umožniť užívateľovi mobilného telefónu volať do ľubovoľného smeru. Takto 

vedené hovory sú vo faktúre označené ako súkromné a môžu byť na základe príslušnej 

firemnej smernice danému zamestnancovi zrazené zo mzdy. 

 

Pre označenie súkromného volania sa používa prefix *0*. 

 

2.4.2 Ďalší špeciálny hovor 

Vďaka možnosti označovania ďalších špeciálnych hovorov je možné sledovať náklady za 

napr. hovory pre jednotlivé prebiehajúce projekty. 

               Pre označenie špeciálnych hovorov je možné využívať prefixy *2* až *7*. 

 

 

2.5 Kombinovaná VPN 

Do O2 VPN je možné zaradiť i pobočkové linky a využívať tak: 

- zvýhodnené volania na tieto pobočkové linky 

- zvýhodnené volania z pobočkových liniek na mobilné telefóny vo VPN 

 

 

2.6 VPN Hunting 

VPN Hunting ponúka možnosť nastavenia postupného presmerovania hovorov v prípade 

nedostupnosti mobilného telefónu na 2 až 9 mobilných čísiel v rade (tzv. hunting list). 


