Conex
Napojení jednotného komunikačního prostředí na mobilní O2 (dříve Eurotel)

1) Volání s mobilními telefony
Při volání z pevných poboček probíhá volání standartně, tj. po vytočení provolby "0" pro přestup do vnější sítě
vytočíte vámi volané číslo, tj. například 602 123 456. Automaticky dojde k přepojení volání přes GSM bránu (při
volání na T-Mobile a Vodafone) nebo přes Conex (mobilní O2). Při volání na mobilní O2 se volanému zobrazí na
displeji mobilu toto číslo: +420 726 80X XXX (při volání ze škol číslo +420 726 84X XXX), kde XXXX je číslo
pevné pobočky, ze které se volá.

Při volání z mobilního telefonu do telefonního prostředí města Plzně (JKP a JKPŠ) může volání probíhat:
a) standardně, tj. vytočení čísla 378 03X XXX (při volání do škol číslo 378 02X XXX), kde XXXX je číslo pevné
pobočky na kterou se volá,
b) výhodně (přes Conex), tj. vytočení čísla 726 80X XXX (při volání do škol číslo 726 84X XXX), kde XXXX je
číslo pevné pobočky na kterou se volá. V tomto případě platíte sazbu jako při volání mobilní O2 - mobilní O2.
Voláte-li z T-Mobilu nebo z Vodafone, platí sazba T-Mobil - mobilní O2, resp. Vodafone - mobilní O2.

2) Volání se služebními mobilními telefony
Všechny mobilní služební telefony byly zapojeny do virtuální privátní sítě (VPN) a z toho vyplývají některé
odlišnosti a zjednodušení.
Při volání z pevných poboček probíhá volání tak, že po vytočení provolby "9" pro přestup do mobilní sítě O2
vytočíte zkrácenou volbu mobilního telefonu, tj. například 35135. Číslo zkrácené volby se skládá z čísla 3 (při
volání školních mobilních telefonů z čísla 2) a čtyřčíslí shodného s číslem pevné pobočky. Volanému se zobrazí
na displeji mobilu toto číslo: 93XXXX (92XXXX), kde XXXX je číslo pevné pobočky, ze které se volá.
Při volání z mobilního telefonu do telefonního prostředí města Plzně může volání probíhat:
a) standardně, tj. vytočení čísla 378 03X XXX (při volání do škol číslo 378 02X XXX), kde XXXX je číslo pevné
pobočky na kterou se volá,
b) výhodně a jednoduše (přes Conex), tj. vytočením provolby "93" pro přestup do JKP a číslem pevné pobočky,
například 5135 (při volání do škol provolba 92 pro přestup do JKPŠ).
Při volání mezi mobilními telefony lze volat rovněž zkrácenou volbou 3XXXX (92XXXX).
Zde je vysvětlen princip volání zkrácenou volbou. Příklad je uveden pro volání na ing. Vychrona, který má pevnou
linku 378 035 135 a mobilní telefon s klasickým číslem 602 652 485. Mobil má přidělenu zkrácenou volbu 5135.
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Výše popsaný způsob volání je možný pouze z prostředí Jednotného komunikační prostředí škol (JKP) a
Jednotného komunikační prostředí škol (JKPŠ)!!!!

