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Tato příručka popisuje instalaci a používání dodávaných ovladačů (od verze 2.0045) a pro-
gramů, které jsou potřebné pro provoz Auerswald USB zařízení1 připojených na USB
rozhraní počítače a které umožňují různé funkce jako přístup na internet, odesílání a
přijímání faxů a eurofiletransfer.

Pokud již máte na svém počítači nějaké ovladače Auerswald nainstalované, věnujte
prosím pozornost upozorněním o aktualizaci a odinstalování ovladačů na CD a na

internetových stránkách www.auerswald.de.

Ovladač USB:
Ovladač Auerswald-USB potřebujete v případě, že chcete připojit Auerswald USB zařízení
na USB rozhraní počítače, a to i v případě, že chcete toto zařízení pomocí USB pouze nakon-
figurovat.

Nechte hardware-assistenta na CD „Auerswald Mega Disk“ najít v seznamu „ovladačů“
nejlepší ovladač.

Ovladač USB/CAPI-Transport:
Ovladač USB/CAPI-Transport převádí zprávy rozhraní CAPI do formátu, kterému firmware
a ovladač USB rozumí. Tento ovladač je nainstalován automaticky po instalaci ovladače
USB.

Ovladač CAPI 2.0:
S vaším Auerswald-USB zařízením můžete simulovat funkce ISDN-PC Karty:
� COMpact 2104 USB/DSL simuluje funkce „ISDN-PC karty“ připojené na externí S0-Port
� COMpact 2206 USB, COMpact 4410 USB a COMfort 2000 simulují funkce „ISDN-PC 

karty“ připojené na interní S0-Port
Aby bylo možné toto takzvané rozhraní CAPI používat, potřebujete ovladač Auerswald
CAPI2.0.

Paralelní používání integrovaného ISDN kartového adaptéru vašeho Auerswald-USB
zařízení a další ISDN-PC karty jiného výrobce používající rozhraní CAPI stejného počítače
není možné. Před instalací ovladače Auerswald CAPI 2.0 by měly být z počítače odstraněny
všechny další ISDN-PC karty včetně všech ovladačů.

Ovladač TAPI:
Ovladač TAPI umožňuje TAPI aplikace přes USB rozhraní Auerswald-USB zařízení
(TAPI=Telephony Application Programming Interface). Tímto způsobem můžete komuniko-
vat pomocí různých aplikací Windows, které rozhraní TAPI používá (např. Auerswald COM-
suite). Jsou podporovány aplikace operačních systémů Windows 98, Me, XP a 2000. Pro-
vozní režim TAPI je ovladačem TAPI nastaven automaticky, jakmile je odstartována
příslušná aplikace.

1. COMfort 2000, COMfort 2000 plus, COMpact 2104 USB/DSL, COMpact 2206 USB a COMpact 4410 USB

☞
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Ovladače CAPI a TAPI jsou nainstalovány instalačním asistentem, který je odstartován auto-
maticky po instalaci ovladač USB.

Ovladač NDIS-WAN:
Během istalace ovladače CAPI se na váš pevný disk zkopírují také ovladače Auerswald-
NDIS-WAN. Tyto ovladače potřebujete pro vytvoření intenetového připojení. Přitom hraje
vaše Auerswald-USB zařízení roli ISDN-sítˇové karty v síti tvořené více různými počítači -
internetu.

(NDIS-WAN je standart pro připojení sítˇových karet na příslušné protokoly. NDIS = Network-
Device-Interface-Specification; WAN = Wide-Area-Networking).

Pod Windows 98 a ME musí být ovladače NDIS-WAN po zkopírování na pevný disk od vás
ještě nainstalovány. Pod Windows 2000 a XP je tato instalace odstartována automaticky již
během instalace ovladače CAPI.

Auerswald COMsuite:
S Auerswald COMsuite získáte balíček aplikací, který využívá možnosti integrovaného
rozhraní USB a se kterým mohou být přes počítač profesionálně realizovány nejdůležitější
úkoly moderní datové kominukace (fax, telefonní záznamník, eurofiletransfer, CTI). COM-
suite nainstalujte z přiloženého COMsuite-CD následně po instalaci ovladačů.
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6 Nastavení ústředny

NASTAVENÍ ∨ STØEDNY

Pro instalaci ovladačů, internetu stejně jako konfiguraci Auerswald COMsuite potřebujete
některá telefonní čísla, která získáte z konfigurace ústředny resp. je musíte do konfigurace
ústředny zadat.

Pokud má konfigurace ústředny proběhnout přes rozhraní USB, musí být nejdříve
provedena instalace ovladače USB (viz str. 8).

Pokud chcete využívat funkce simulující ISDN-kartu u přístroje COMfort 2000, musíte na
ústředně, ke které je systémový telefon připojen (zde např. COMmander Basic), provést
pomocí konfiguračního programu COMset určitá nastavení.
Nastavte v menu „Interne Rufnummern“(interní telefonní čísla) až tři telefonní čísla pro
zařízení „ISDN-PC-Karte“(ISDN-PC karta) (na stejném interním S0-Portu jako je při-
pojený COMfort 2000). Telefonní čísla použijte např. pro zde popsané funkce.
1. ISDN-PC karta (AB): funkce telefonního záznamníku
2. ISDN-PC-karta (Fax, Line 2): příjem faxů, přístup na internet č. 2 při sloučení kanálů
3. ISDN-PC-karta (Line 1): přístup na internet při sloučení kanálů

Interním tel. číslům nyní v rozdělení volání (Rufverteilung) přiřaďte externí telefonní čísla.
Obě interní telefonní čísla pro přístup na internet při sloučení kanálů musí být přiřazena ste-
jnému externímu telefonnímu číslu, které musí být přeneseno také internetovému provi-
derovi (nastavení přes ikonu „Gleiche Rufnr. übermitteln“ (přenést stejné tel. číslo) nebo
přes stránku „Teilnehmer-Einstellungen ... Rufnummer -> Extern“ (uživatelské nas-
tavení ... telefonní číslo -> externí)).
Telefonu bude přiřazeno vlastní externí telefonní číslo. Volání pak budou v případě potřeby
telefonu přesměrována na telefonní záznamník nebo bude zřízena druhá konfigurace (den /
noc), ve které bude záznamník přiřazen k externímu telefonnímu číslu telefonu.

Příklad pro USB zařízení COMfort 2000

☞



Příklad pro USB zařízení COMpact 4410 USB a COMpact 2206 USB 7

Pokud chcete využívat funkce simulující ISDN-kartu u COMpact 4410 USB nebo COMpact
2206 USB, musíte na ústředně provést pomocí konfiguračního programu COMset určitá nas-
tavení.
Nastavte v menu „Interne Rufnummern“(interní telefonní čísla) až tři telefonní čísla pro
zařízení „ISDN-PC-Karte“(ISDN-PC karta) na USB-Portu. Telefonní čísla použijte např.
pro zde popsané funkce.
1. ISDN-PC karta (AB): funkce telefonního záznamníku
2. ISDN-PC-karta (Fax, Line 2): příjem faxů, přístup na internet č. 2 při sloučení kanálů
3. ISDN-PC-karta (Line 1): přístup na internet při sloučení kanálů

Interním tel. číslům nyní v rozdělení volání (Rufverteilung) přiřaďte externí telefonní čísla.
Obě interní telefonní čísla pro přístup na internet při sloučení kanálů musí být přiřazena ste-
jnému externímu telefonnímu číslu. Toto číslo musí být přeneseno také internetovému pro-
viderovi (nastavení přes ikonu „Gleiche Rufnr. übermitteln“ (přenést stejné tel. číslo)
nebo přes stránku „Teilnehmer-Einstellungen ... Rufnummer -> Extern“ (uživatelské
nastavení ... telefonní číslo -> externí)).
Telefonu bude přiřazeno vlastní externí tel. číslo. Volání pak budou v případě potřeby
přesměrována na tel. záznamník nebo bude zřízena druhá konfigurace (den/noc), ve které
bude záznamník přiřazen k externímu telefonnímu číslu telefonu.

Pokud chcete využívat funkce simulující ISDN-kartu u zařízení COMpact 2104 USB/DSL,
rezervujte si pro tento účel 2 externí tel. čísla (nezahrnovat do rozdělení volání) na:
1. externí telefonní číslo: funkce telefonního záznamníku
2. externí telefonní číslo: příjem faxů, přístup na internet č. 1 a 2 při sloučení kanálů.

Příklad pro USB zařízení COMpact 4410 USB a COMpact 2206 USB

Příklad pro USB zařízení COMpact 2104 USB/DSL
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INSTALACE OVLADAÈÙ

Tato příručka popisuje instalaci a použití dodávaných ovladačů (od verze 2.0045).

Pokud již máte na svém počítači nějaké ovladače Auerswald nainstalované, věnujte
prosím pozornost upozorněním o aktualizaci a odinstalování ovladačů na CD a na

internetových stránkách www.auerswald.de.

� Počítač s procesorem Intel Pentium 166 nebo kompatibilním procesorem
� Operační pamětˇ RAM pro Windows 98/98 SE/Me: 32 MB, doporučeno 64 MB

pro Windows 2000/XP: 64 MB, doporučeno 128 MB
� Windows 98, Windows 98 SE, Windows Me, Windows 2000, Windows XP
� Rozhraní USB dle specifikace USB 1.1
� CD-ROM mechanika
� Myš nebo kompatibilní ukazovací zařízení
� SVGA-grafická karta s rozlišením 800*600 (doporučeno) a 256 barev (8 Bit), 

doporučeno 32768 barev (15 Bit)
� MS Office 97/2000, při použití Auerswald COMsuite s office aplikacemi

Pravděpodobně bude nutný update ovladače USB na vaší základní desce. V tak-
ovém případě se obratˇte na výrobce základní desky.

Zapněte Auerswald-USB zařízení1) a počítač a po naběhnutí počítače propojte obě zařízení
USB kabelem, tak jak je to popsáno v příručce k Auerswald-USB zařízení.

Pokud je vaše Auerswald-USB zařízení připojené k počítači, je pod Windows 98/Me/2000/
XP automaticky odstartován hardware asistent (Plug and Play), aby vás navigoval při insta-
laci potřebného ovladače.
Nyní postupujte dle následujícího popisu (pro Windows 98 na str. 9; pro Windows Me na str
11; pro Windows 2000 na str. 13; pro Windows XP na str. 16).

Pokud byl již aktuální Auerswald ovladač USB nainstalován (např. již jste Auer-
swald-USB zařízení na rozhraní USB používali), tak již hardware asistent nebude

odstartován. V takovém případě pokračujte 3. krokem na str. 19.

Minimální požadavky na počítač

1. krok: vytvoření spojení mezi Auerswald-USB zařízením a počítačem

1. COMfort 2000, COMfort 2000 plus, COMpact 2104 USB/DSL, COMpact 2206 USB a COMpact 4410 USB

2. krok: instalace ovladače Auerswald-USB 

☞

☞

☞



2. krok: instalace ovladače Auerswald-USB 9

Instalace ovladače USB pod Windows 98

� Byl automaticky odstartován hardware
asistent pod Windows 98, aby bylo
možné nainstalovat ovladač USB.

Stiskněte ikonu „Weiter“(Další).

� Označte „Nach dem besten Treiber
für das Gerät suchen“ (najít nejvhod-
nější ovladač pro toto zařízení).

Stiskněte ikonu „Weiter“(Další).

� Do mechaniky CD-ROM vložte CD
(Auerswald Mega Disk).

� Označte „Geben Sie eine Position
an“(zadejte umístění) a stiskněte ikonu
„Durchsuchen...“(procházet...).

Na CD najděte adresář „\Treiber...\“
(ovladač).
Stiskněte ikonu „Weiter“(Další).
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� Jakmile bude ovladač nalezen, budete
dotázání, zda si přejete pokračovat.

Stiskněte ikonu „Weiter“(Další).

� Jsou kopírovány potřebné soubory.
Následně stiskněte ikonu „Fertig
stellen“ (dokončit).

� Po dokončení instalace ovladače USB
začnou Windows hledat a instalovat
ovladač USB/CAPI-Transport.

� Bezprostředně poté je automaticky
odstartován instalační asistent z disku
„Auerswald Mega Disk“. Za pomoci
tohoto asistenta nainstalujte potřebné
komponenty jako jsou konfigurační pro-
gramy, ovladač CAPI 2.0 a také ovladač
TAPI pro aplikace CTI (viz str. 19).
Pokud není asistent odstartován auto-
maticky, můžete jej spustit z CD
manuálně (viz str. 22).



2. krok: instalace ovladače Auerswald-USB 11

Instalace ovladače USB pod Windows Me

� Byl automaticky odtartován hardware
asistent pod Windows Me, aby bylo
možné nainstalovat ovladač USB pro
toto zařízení.

Označte „Position des Treibers ange-
ben (Erweitert) “ (zadejte umístění
ovladače (rozšířené)).

Stiskněte ikonu „Weiter “(Další).

� Do mechaniky CD-ROM vložte CD
(Auerswald Mega Disk).

� Označte „Nach dem besten Treiber
für das Gerät suchen “ (najít nejvhod-
nější ovladač pro toto zařízení).

Označte „Geben Sie eine Position
an“(zadejte umístění) a stiskněte ikonu
„Durchsuchen... “(procházet...).

Na CD najděte adresář „\Treiber...\“
(ovladač).
Stiskněte ikonu „Weiter “(Další).

� Jakmile bude ovladač nalezen, budete
dotázání, zda si přejete pokračovat.

Stiskněte ikonu „Weiter “(Další).
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� Jsou kopírovány potřebné soubory.

Následně stiskněte ikonu „Fertig
stellen “ (dokončit).

� Po dokončení instalace ovladače USB
začnou Windows hledat a instalovat
ovladač USB/CAPI-Transport.

� Bezprostředně poté je automaticky
odstartován instalační asistent z disku
„Auerswald Mega Disk“. Za pomoci
tohoto asistenta nainstalujte potřebné
komponenty jako jsou konfigurační pro-
gramy, ovladač CAPI 2.0 a také ovladač
TAPI pro aplikace CTI (viz str. 19).
Pokud není asistent odstartován auto-
maticky, můžete jej spustit z CD
manuálně (viz str. 22).
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Instalace ovlada če USB pod Windows 2000

� Byl automaticky odtartován hardware
asistent pod Windows 2000, aby bylo
možné nainstalovat ovladač USB pro
toto zařízení.

Stiskněte ikonu „Weiter “(Další).

� Označte „Nach einem passenden
Treiber für das Gerät suchen “ (najít
vhodný ovladač pro toto zařízení).

Stiskněte ikonu „Weiter “(Další).

� Do CD-ROM mechaniky vložte CD
(Auerswald Mega Disk) a popř. mini-
malizujte startovací masku CD (Auer-
swald Mega Disk).

� Označte „Andere Quelle angeben “
(zadat jiné zdroje) a deaktivujte ostatní
nabídky (možnosti).

Stiskněte ikonu „Weiter “(Další).
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� Stiskněte ikonu „Durchsuchen... “
(procházet...).
Na CD najděte adresář „\Treiber...\“
(ovladač).
Stiskněte ikonu „Öffnen “ (otevřít) a
následně ikonu „OK“.

� Jakmile bude ovladač nalezen, budete
dotázání, zda si přejete pokračovat.

Stiskněte ikonu „Weiter “(Další).

� Stiskněte ikonu „Ja“  (ano).
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� Jsou kopírovány potřebné soubory.

Následně stiskněte ikonu „Fertig
stellen “ (dokončit).

	 Po dokončení instalace ovladače USB
začnou Windows hledat a instalovat
ovladač USB/CAPI-Transport.


 Bezprostředně poté je automaticky
odstartován instalační asistent z disku
„Auerswald Mega Disk“. Za pomoci
tohoto asistenta nainstalujte potřebné
komponenty jako jsou konfigurační pro-
gramy, ovladač CAPI 2.0 a také ovladač
TAPI pro aplikace CTI (viz str. 19).
Pokud není asistent odstartován auto-
maticky, můžete jej spustit z CD
manuálně (viz str. 22).
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Instalace ovlada če USB pod Windows XP
� Byl automaticky odtartován hardware

asistent pod Windows XP, aby bylo
možné nainstalovat ovladač USB pro
toto zařízení.

Označte „Software von einer Liste
oder bestimmten Quelle installieren
...“ (instalovat software ze seznamu nebo
konkrétního zdroje).

Stiskněte ikonu „Weiter “(Další).

� Do CD-ROM mechaniky vložte CD
(Auerswald Mega Disk) a popř. minimali-
zujte startovací masku CD (Auerswald
Mega Disk).

� Označte „Diese Quellen nach dem
zutreffendsten Treiber durchsuchen “
(prohledat tento zdroj pro nalezení
nejvhodnějšího ovladače) a „Folgende
Quelle ebenfalls durchsuchen “
(prohledat také následující zdroje).
Deaktivujte ostatní nabídky (možnosti).

Stiskněte ikonu „Durchsuchen... “
(procházet...).

Na CD najděte adresář „\Treiber...\“
(ovladač).
Stiskněte ikonu „Weiter “(Další).
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� Stiskněte ikonu „Installation fort-
setzen“ (pokračovat v instalaci).

� Jsou kopírovány potřebné soubory.
Následně stiskněte ikonu „Fertig
stellen “ (dokončit).

� Byl automaticky odstartován hardware
asistent po Windows XP, aby bylo
možné nainstalovat ovladač USB/CAPI-
Transport pro toto zařízení.

Stiskněte ikonu „Weiter “(Další).
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� Stiskněte ikonu „Installation fort-
setzen“ (pokračovat v instalaci).

� Stiskněte ikonu „Fertig stellen “
(dokončit).

	 Bezprostředně poté je automaticky
odstartován instalační asistent z disku
„Auerswald Mega Disk“. Za pomoci
tohoto asistenta nainstalujte potřebné
komponenty jako jsou konfigurační pro-
gramy, ovladač CAPI 2.0 a také ovladač
TAPI pro aplikace CTI (viz str. 19).
Pokud není asistent odstartován auto-
maticky, můžete jej spustit z CD
manuálně (viz str. 22).
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S vaším Auerswald-USB zařízením1) můžete simulovat funkce ISDN-PC karty (pro internet,
fax atd.). Abyste mohli toto tzv. CAPI rozhraní používat, potřebujete ovladač Auerswald CAPI
2.0.

Pro využití CTI funkcí Auerswald COMsuite, potřebujete ovladač TAPI.

Instalace obou těchto ovladačů je odstartována instalačním asistentem automaticky po
instalaci ovladače USB z Auerswald Mega Disku. Pokud se tak nestane, spustˇte instalaci
sami dle popisu na str. 22.

� Stiskněte ikonu „Weiter “(Další).

� Zvolte zemi, ve které provozujete
svou ústřednu. Stiskněte ikonu s
odpovídající vlajkou.

� Eventuelně zvolte jazyk pro instalo-
vaný software.

Stiskněte ikonu „Weiter “(Další).

3. krok: Instalace ovlada čů Auerswald CAPI 2.0 a TAPI

1. COMfort 2000, COMfort 2000 plus, COMpact 2104 USB/DSL, COMpact 2206 USB a COMpact 4410 USB
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� Označte ovladač CAPI 2.0 a také
ovladač TAPI. Zde můžete pro vaše
Auerswald-USB zařízení vybrat také
další konfigurační a ovládací pro-
gramy.

Stiskněte ikonu „Weiter “(Další).

V závislosti na za řízení, opera čním systému a zvolených programech resp.
ovlada čích se mohou n ěkteré kroky odlišovat od zde popsaných.

Během instalace ovlada če CAPI se pod Windows 2000 a XP automaticky nainstalují
také ovlada če NDIS-WAN. Pot řebná nastavení jsou popsána na str. 31 .

� Stiskněte ikonu „Weiter “(Další).

� Stiskněte ikonu „Fertig stellen“
(dokončit).

� Zvolte Auerswald-USB zařízení, pro
které ovladač TAPI instalujete a
stiskněte ikonu „OK“.

� Stiskněte ikonu „OK“.

☞
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	 Stiskněte ikonu „Weiter “(Další).


 Stiskněte ikonu „Weiter “(Další).

� Stiskněte ikonu „Fertig stellen “
(dokončit).

Paralelní používání integro-
vaného ISDN kartového adaptéru vašeho Auerswald-USB zařízení a další ISDN-PC

karty jiného výrobce používající rozhraní CAPI stejného počítače není možné. Pokud je již
na počítači ovladač CAPI nainstalován, je asistent ukončen s výzvou k odstranění resp. odin-
stalování existujících ovladačů CAPI.

Během instalace ovladače CAPI pod Windows 98 a Me se na váš pevný disk zkopírují
ovladače NDIS-WAN. Postup, jak tyto ovladače nainstalovat, naleznete na str. 23. 

Následně proveďte v každém případě restart počítače.

☞
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Manuální spuštění instalace ovladačů CAPI/TAPI

Následující instalační postup je nutný pouze v případě, že po instalaci ovladače
USB nebyl automaticky odstartován instalační asistent. Pokud jste za pomoci asis-

tenta ovladač Auerswald CAPI 2.0 resp. Auerswald-TAPI již nainstalovali, pak můžete tento
krok přeskočit.

� Do mechaniky CD-ROM vložte CD (Auer-
swald Mega Disk).

� Pokud se automaticky nespustí setup pro-
gramm, stiskněte na spodní liště
„Start...Spustit “ a klikněte na
„Procházet... “.

� Otevřete odpovídající mechaniku CD-
ROM. Zde v hlavním adresáři zvolte
dvojtým stiskem „Setup “.

� Následně stiskněte „OK“.

� Postupujte dle pokynů na moni-
toru. Instalaci pro ovladač TAPI i
CAPI 2.0 (manuální nebo pomocí
instalačního asistenta) naleznete
pod softwarem pro dané zařízení
(např. pro zařízení COMfort 2000
pod softwarem pro COMfort 2000).

☞
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Během instalace ovladače CAPI pod Windows 98 a Me se na váš pevný disk zkopírují
ovladače NDIS-WAN.

Během instalace ovladače CAPI pod Windows 2000 a XP jsou zároveň nainstalovány také
ovladače NDIS-WAN.

Tyto ovladače potřebujete pro vytvoření připojení na internet. Přitom hraje vaše Auerswald-
USB zařízení roli ISDN-sítˇové karty v síti tvořené více různými počítači - internetu. (NDIS-
WAN je standart pro připojení sítˇových karet na příslušné protokoly. NDIS = Network-
Device-Interface-Specification; WAN = Wide-Area-Networking).

Ovladače NDIS-WAN musí být nainstalovány a konfigurovány dle následujícího popisu (pro
Windows 98 na str. 23; pro Windows Me na str. 27; pro Windows 2000 a XP na str. 31).

Instalace ovlada čů NDIS-WAN pod Windows 98

� Na spodní liště proveďte sled příkazů
„Start ... Nastavení ... Ovládací panely “.

� Dvakrát klikněte na symbol „Sítˇ“.

4. krok: Instalace ovlada čů Auerswald-NDIS-WAN
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� Otevřete záložku „Konfigurace“ .

Vidíte seznam již instalovaných sítˇových
karet a protokolů.

Stiskněte ikonu „Přidat “, abyste mohli
vaše Auerswald-USB zařízení zřídit jako
ISDN sítˇovou kartu.

� Označte sítˇovou součást „Sítˇová
karta“ . 

Stiskněte ikonu „Přidat “.

� V seznamu „Výrobce“  zvolte „Auer-
swald GmbH & Co. KG “.

Pod „Sítˇovými kartami“  označte
„Auerswald ISDN WAN Driver“ .

Potvrďte stisknutím „OK“ .

☞ Pokud tyto volby nejsou k dispozici,
musíte aktualizovat ovladače USB a CAPI
nebo je nutné restartovat počítač.
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� „Auerswald ISDN WAN Driver “ je nyní
uveden v seznamu instalovaných
komponentů sítě.

Stiskněte ikonu „OK“ .

� Nyní budete vyzváni ke konfiguraci nově
instalovaného ISDN adaptéru.

Stiskněte ikonu „Weiter“ (Další).
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� Zvolte „Automatisch “ (automaticky) ze
seznamu „D-Kanal-Protokoll“ (protokol
D-kanálu).

Stiskněte ikonu „Weiter“ (Další).

	 Do obou políček „Rufnummer“  (tele-
fonní číslo) zapište interní telefonní číslo
určené resp. zřízené pro přístup na inter-
net (viz str. 6).
Výjimka u COMpact 2104 USB/DSL:
Zadejte dvakrát externí telefonní číslo
určené pro přístup na internet. 

Následně stiskněte ikonu „Weiter“
(Další).


 Stiskněte ikonu „Fertig stellen“
(dokončit).

☞ Popř. můžete být nyní vyzvání k
vložení CD Windows 98, aby bylo možné
doinstalovat dodatečně potřebné kompo-
nenty.
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Instalace ovladačů NDIS-WAN pod Windows Me

� Na spodní liště proveďte sled příkazů
„Start ... Nastavení ... Ovládací panely “.

� Klikněte dvakrát na symbol „Přidat nový
hardware “.

� Stiskněte ikonu „Další“ .
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� Stiskněte ikonu „Další“ .

� Označte „Ne, zařízení není uvedeno v
seznamu “.

Stiskněte ikonu „Další“ .

� Označte „Ne, chci vybrat hardware ze
seznamu “.

Stiskněte ikonu „Další“ .



4. krok: Instalace ovladačů Auerswald-NDIS-WAN 29

� Označte komponent „Sítˇové karty“ . 

Stiskněte ikonu „Další“ .

� V seznamu „Výrobce“  zvolte „Auer-
swald GmbH & Co. KG “.

V seznamu „Modely“  označte „Auer-
swald ISDN WAN Driver“ .

 Potvrďte stisknutím „OK“ .

☞ Pokud tyto volby nejsou k dis-
pozici, musíte aktualizovat ovladače USB a
CAPI nebo je nutné restartovat počítač.

	 Stiskněte ikonu „Dokon čit“ .
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 Nyní budete vyzváni ke konfiguraci nově
instalovaného ISDN adaptéru.

Stiskněte ikonu „Weiter“ (Další).

� Zvolte „Automatisch “ (automaticky) ze
seznamu „D-Kanal-Protokoll“ (protokol
D-kanálu).

Stiskněte ikonu „Weiter“ (Další).

� Do obou políček „Rufnummer“  (tele-
fonní číslo) zapište interní telefonní číslo
určené resp. zřízené pro přístup na inter-
net (viz str. 6).
Výjimka u COMpact 2104 USB/DSL:
Zadejte dvakrát externí telefonní číslo
určené pro přístup na internet.

Následně stiskněte ikonu „Weiter“
(Další).
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 Stiskněte ikonu „Fertig stellen“
(dokončit).

Instalace ovlada čů NDIS-WAN pod Windows 2000 a XP
Během instalace ovladače CAPI pomocí instalačního asistenta je zároveň nainstalován také
ovladač NDIS-WAN. Zde jsou popsána potřebná nastavení pro tento ovladač.

� Stiskněte ikonu „Fertig stellen“
(dokončit).
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� Stiskněte ikonu „Weiter“ (Další).

� Stiskněte ikonu „Ja“ (Ano) (pod Win-
dows 2000) resp. ikonu „Installation
fortsetzen “ (pokračovat v instalaci) (pod
Windows XP).

� Ze seznamu „ISDN-Vermittlungstyp oder
D-Kanalprotokoll “ (typ ISDN přenosu nebo
D-kanál protokol) zvolte „Europäisches
ISDN (DSS1)“ (evropské ISDN (DSS1)).

Stiskněte ikonu „Weiter“  (Další).
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� Do políčka „Mehrfachrufnummern (MSN)“
(číslo MSN) zapište interní telefonní číslo
určené resp. zřízené pro přístup na internet
(viz str. 6).
Výjimka u COMpact 2104 USB/DSL: Zadejte
dvakrát externí telefonní číslo určené pro
přístup na internet.

Následně stiskněte ikonu „Weiter“  (Další).

� Stiskněte ikonu „Fertig stellen“  (dokončit). (

� Stiskněte ikonu „OK“ .

� Stiskněte ikonu „Fertig stellen“ (dokončit).



34 Nastavení připojení k internetu

NASTAVENÍ PØIPOJENÍ K INTERNETU

S vaším Auerswald-USB zařízením1) a počítačem můžete vytvořit připojení na internet.
Tento oddíl popisuje jak toto připojení vytvoříte a jaké musíte provést přípravy, pro splnění
potřebných předpokladů pro přístup na intertnet.

� Nejdříve se obratˇte na poskytovatele internetového připojení (providera) dle vaší volby
a zjistěte si následující informace:

� vaše uživatelské jméno a heslo
� přístupové telefonní ISDN číslo
� Eventuelně vlastnosti protokolu jako např. Host-Name, jméno domény, adresu 

doménového jmenného serveru, IP adresu, Gateway adresu (je u většiny providerů přiřa-
zována automaticky).

� Musí být vytvořeno spojení mezi počítačem a Auerswald-USB zařízením a provedeny
všechny instalace popsané v kapitole Prvoinstalace ovladačů od str. 8.

U některých internetových providerů se musíte nejdříve přihlásit, abyste získali
internetový účet uživatele. 

Auerswald-USB zařízení podporuje připojení na internet přes telefonické připojení sítě Win-
dows. Pokud tuto možnost chcete využít, nejdříve se ubezpečte, že je telefonické připojení
sítě na vašem počítači nainstalováno (viz str. 35). Pokud tomu tak není, tak telefonické při-
pojení sítě nainstalujte dle popisu od str. 36.

Standartní instalace Windows Me již instalaci telefonického připojení sítě
obsahuje. Proto pokud máte Windows Me přeskočte první dva kroky a čtěte dále

na str. 38.

Přístup na internet přes telefonické připojení sitě pod Windows 2000 je popsán na str. 44.

Některé instalační pokyny pro přístup na internet přes AOL nebo T-Online naleznete na 

str. 61.

1. COMfort 2000, COMfort 2000 plus, COMpact 2104 USB/DSL, COMpact 2206 USB a COMpact 4410 USB

Přípravy pro p řístup na internet

Přístup na internet p řes telefonické p řipojení sít ě (pod Windows 98 a Me)

☞

☞
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1. krok : Kontrola dostupnosti telefonického p řipojení sít ě

� Na spodní liště proveďte sled příkazů
„Start ... Nastavení ... Ovládací panely“ .

� Dvakrát klikněte na symbol „Sítˇ“.

� V okně „Sítˇ“ aktivujte záložku „Konfigu-
race “.

Zkontrolujte záznamy v seznamu. V
každém případě musí být k dispozici tyto
dva následující záznamy:

1. Telefonní adaptér

a

2. Protokol TCP/IP -> Telefonní adaptér *

* (nebo pouze TCP/IP).

Pokud jsou oba komponenty k dispozici
pokračujte s Kapitolou 3. krok: Zřízení inter-
netového připojení přes telefonické při-
pojení sítě na str. 38.

Stiskněte ikonu „Storno “.
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Nejsou-li, jak ukazuje vedlejší obrázek,
potřebné komponenty k dispozici, musíte
nejdříve dle následujícího postupu tele-
fonické připojení sítě nainstalovat. 

Stiskněte ikonu „Storno “.

2. krok: instalace telefonického p ři-
pojení sít ě

� Na spodní liště proveďte sled příkazů
„Start ... Nastavení ... Ovládací
panely“ .

� Poté dvakrát stiskněte ikonu „Přidat
nebo odebrat programy “.
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� V okně „Přidat nebo odebrat pro-
gramy “ aktivujte záložku „Instalace
Windows “.

V seznamu komponentů označte
„Komunikace “ a následně stiskněte
ikonu „Podrobnosti “.

� V okně „Komunikace “ označte kompo-
nenty „Telefonické p řipojení sít ě“.

Stiskněte ikonu „OK“.
(Pokud jste Windows instalovali z CD-
ROMu, tak budete nyní vyzváni k vložení
CD do CD-ROM mechaniky.)

� Znovu zkontrolujte dostupné sítˇové
komponenty (viz Kapitola 1. krok: Kon-
trola dostupnosti telefonického připojení
sítě na str. 35).
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3. krok: Z řízení internetového p řipojení p řes telefonické p řipojení sít ě
� Do telefonického připojení sítě

se dostanete z „Plochy “ 

nebo pod Windows 98 přes
„Start ... Programy ...
Příslušenství ... Komunikace
... Telefonické p řipojení sít ě“ 

resp. pod Windows Me přes
„Start ... Nastavení ... Tele-
fonické p řipojení sít ě“.

� Dvakrát klikněte na symbol „Vytvo řit nové
připojení “, abyste mohli zřídit nové připojení.

Pokud jste ještě nikdy telefonické připojení
sítě nekonfigurovali změní se zde pořadí resp.
pod Windows 98 je toto okno nahrazeno dialo-
gem.

V okně „Vítejte v telefonickém připojení sítě“
stiskněte ikonu „Další“.

V okně „Informace o umístění“ zadejte vaši
místní předvolbu (důležité: bez počáteční „0“) a
pokud je vaším Auerswald-USB zařízením COM-
fort 2000, COMpact 2206 USB nebo COMpact
4410 USB, zadejte také přístupové číslo „0“ na
externí linku ústředny. Zadejte zemi a druh
vytáčení a následně stiskněte ikonu „Zavřít“.

� Zadejte jméno pro toto nové připojení (např.
jméno internetového providera).

Ze seznamu vyberte zařízení „Auerswald
ISDN line 1“ .

Stiskněte ikonu „Další “.
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� Do pole „Místní p ředvolba “ resp. „Tele-
fonní číslo “ zadejte přístupové ISDN
telefonní číslo vašeho internetového pro-
videra. Dbejte na to, abyste místní před-
volbu zadali bez počáteční nuly.
(Někteří internetoví provideři poskytují
rozdílná přístupová čísla pro analogový
resp. ISDN přístup. Ujistěte se tedy, že
jste zadali číslo určené pro ISDN přís-
tup.)

Stiskněte ikonu „Další “.

� Stiskněte ikonu „Dokon čit “.

4. krok: Konfigurace telefonického p řipojení sit ě

� Případně spustˇte „Telefonické p řipojení sít ě“.

� Pravým tlačítkem myši klikněte na nově
vytvořené připojení a v otevřeném popup
menu stiskněte „Vlastnosti “.
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� Pod Windows 98 aktivujte
záložku „Typy server ů“ resp.
pod Windows Me aktivujte
záložku „Sítˇ“.

� Pod „Typ serveru pro tele-
fonické p řipojení “ zadejte
„PPP: Internet, Windows NT
Server, Windows 98 “ resp.
„PPP: Internet, Windows
2000/NT, Windows Me “.

Pod „Upřesnit možnosti “
označte nastavení „Povolit
softwarovou kompresi “ a
deaktivujte ostatní možnosti.

Pod „Možné sítˇové pro-
tokoly “ označte nastavení
„TCP/IP“ a deaktivujte ostatní
protokoly.

Aktivujte záložku „Vícená-
sobné spojení “.

Pokud by váš interne-
tový provider měl statickou IP adresu, museli byste tuto adresu zadat pod ikonou

„Nastavení TCP/IP“.
☞
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� V základním nastavení je zde zadána
možnost „Nepoužívat p řídavná
zařízení“ . Při tomto nastavení je pro při-
pojení k internetu používán pouze jeden
B-kanál. (Pokud si přejete toto nastavení
zachovat, ukončete konfiguraci stisk-
nutím „OK“ .)

Vaše Auerswald-USB zařízení ale pod-
poruje také připojení přes dva B-kanály
(sloučení kanálů). Přitom jsou sloučeny
oba B-kanály, a to za účelem dosažení
vyšší přenosové rychlosti.

Pro nastavení sloučení kanálů označte
možnost „Používat p řídavná za řízení“ ,
stiskněte ikonu „P řidat“  a v následujícím
dialogu vyberte zařízení „Auerswald
ISDN line 2“ .

� Nyní konfiguraci ukončete stisknutím
„OK“ .

+Při sloučení kanálů jsou vytvořena dvě
spojení s internetovým providerem a obě
podléhají zpoplatnění.

Ubezpečte se, že váš internetový provider
sloučení kanálů podporuje.

Pro sloučení kanálů musí být při instalaci
ovladačů NDIS-WAN zadána dvě telefonní
čísla (viz bod � na str. 26 pro Windows 98
a bod � na str. 30 pro Windows Me).



42 5. krok: Připojení na internet

5. krok: P řipojení na internet

Pokud jste od svého internetového providera obdrželi instalační CD, tak jej vložte
do CD-ROM mechaniky. Je možné, že se případně změní zde popsaný průběh.

Abyste obešli následné kroky a zjednodušili tak připojení na internet, můžete svůj internetový
prohlížeč (např. Internet Explorer od Microsoftu) nastavit tak, že při zadání adresy automat-
icky vytvoří telefonické připojení k síti (např. v Internet Exploreru aktivujte přes „Nástroje ...
Možnosti sítě Internet ... Připojení ... Vždy vytáčet výchozí připojení“, viz příručka k
danému prohlížeči).

� Případně odstartujte „Telefonické p ři-
pojení sít ě“.

� Dvakrát klikněte na symbol pro vytvoření
nového připojení.

� Do pole „Uživatelské jméno “ zadejte
uživatelské jméno, které jste získali od
svého internetového providera.

Do pole „Heslo “ zadejte heslo, které jste
získali od svého internetového providera.

Stiskněte ikonu „Připojit “.

☞
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� Nyní je vytvořeno připojení na internet.

� Nyní spustˇte internetový prohlížeč
(např. Internet Explorer od Microsoftu
nebo Navigator/Communicator od
Netscape). S tímto programem můžete
prohlížet internetové stránky nebo z
internetu stahovat soubory.

� Symbol spojení ve spodní liště Windows
(vlevo od ukazatele času) vám zná-
zorňuje aktivní spojení. Pro bližší infor-
mace o spojení nebo pro jeho ukončení
klikněte dvakrát na tento symbol.

	 Toto dialogové okno vás informuje mimo
jiné o tom, přes kterého providera jste
připojeni, jak dlouho jste připojeni a kolik
dat již bylo přeneseno. Při sloučení
kanálů je znázorněno také použití dvou
zařízení.


 Pro ukončení připojení na internet
stiskněte ikonu „Odpojit “.
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Auerswald-USB zařízení podporuje připojení na internet přes telefonické připojení sítě. 

Přístup na internet přes telefonické připojení sítě pod Windows 98 a Me je popsán
na str. 34.

Některé instalační pokyny pro přístup na internet přes AOL nebo T-Online naleznete na 

str. 61.

1. krok: Z řízení internetového p řipojení p řes telefonické p řipojení sít ě

� Na spodní liště proveďte sled příkazů
„Start ... Nastavení ... Ovládací panely “.

� Dvakrát klikněte na „Telefonické p ři-
pojení sít ě“.

Připojení na internet p řes telefonické p řipojení sít ě (pod Windows 2000)

☞



Připojení na internet přes telefonické připojení sítě (pod Windows 2000) 45

� Dvakrát klikněte na symbol „Vytvo řit
nové p řipojení “, abyste vytvořili nové
připojení.

Pokud jste již nějaká připojení konfigurov-
ali, pak bude část následujících dialogů
vynechána.

� Do pole „Místní p ředvolba “ zadejte
vlastní místní předvolbu. Místní před-
volbu musíte zadat bez počáteční nuly.

Pokud je vaším Auerswald-USB
zařízením COMfort 2000, COMpact
2206 USB nebo COMpact 4410 USB,
zadejte do pole „P řístupové číslo na
externí linku“  přístupové číslo „0“ na
externí linku ústředny.

Stiskněte ikonu „OK“.

� Stiskněte ikonu „OK“.
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� Stiskněte ikonu „Další “.

	 Zde označte „Připojování na internet “.

Stiskněte ikonu „Další “.


 Zde označte „Manuální vytvo ření p ři-
pojení na internet... “.

Stiskněte ikonu „Další “.



Připojení na internet přes telefonické připojení sítě (pod Windows 2000) 47

� Zde označte „Připojení p řes telefonní
linku a modem “.

Stiskněte ikonu „Další “.

� Vyberte modem „Auerswald ISDN WAN
Driver “.

Stiskněte ikonu „Další “.

� Do pole „Místní p ředvolba “ resp. „Tele-
fonní číslo “ zadejte ISDN přístupové
telefonní číslo vašeho internetového pro-
videra. Místní předvolbu musíte zadat
bez počáteční nuly. 
(Někteří internetoví provideři poskytují
rozdílná přístupová čísla pro analogový
resp. ISDN přístup. Ujistěte se tedy, že
jste zadali číslo určené pro ISDN přís-
tup.)

Stiskněte ikonu „Další “.
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� Do pole „Uživatelské jméno “ zadejte
uživatelské jméno, které jste získali od
svého internetového providera.

Do pole „Heslo “ zadejte heslo, které jste
získali od svého internetového providera.

Stiskněte ikonu „Další “.

 Zadejte jméno pro toto nově vytvořené
připojení.

Stiskněte ikonu „Další “.

� Toto nastavení závisí na vašem interne-
tovém providerovi.

Stiskněte ikonu „Další “.
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� Stiskněte ikonu „Dokon čit “.

2. krok: Konfigurace internetového p řipojení v telefonickém p řipojení sít ě

� Na spodní liště proveďte sled příkazů
„Start ... Nastavení ... Ovládací panely “
a následně klikněte dvakrát na „Telefon-
ické p řipojení sít ě“.

� Pravým tlačítkem myši klikněte na nově
vytvořené připojení a v otevřeném popup
menu stiskněte „Vlastnosti “.
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� Aktivujte záložku „Obecné “.

V základním stavu je zde pod „Vytvo řit
spojení p řes:“  aktivováno pouze jedno
zařízení. Při tomto nastavení je pro při-
pojení k internetu používán pouze jeden B-
kanál. (Pokud si přejete toto nastavení
zachovat, ukončete konfiguraci stisknutím
„OK“ .)

Vaše Auerswald-USB zařízení ale pod-
poruje také připojení přes dva B-kanály
(slou čení kanál ů). Přitom jsou sloučeny
oba B-kanály, a to za účelem dosažení
vyšší přenosové rychlosti.

Pro nastavení sloučení kanálů nejdříve
aktivujte „Všechna za řízení volí stejné
číslo“  a poté aktivujte druhé zařízení.

Nyní aktivujte záložku „Možnosti “.

Při sloučení kanálů jsou vytvořena
dvě spojení s internetovým providerem a obě podléhají zpoplatnění.

Ubezpečte se, že váš internetový provider sloučení kanálů podporuje.

Pro sloučení kanálů musí být při instalaci ovladačů NDIS-WAN zadána dvě telefonní čísla (viz
bod � na str. 33).

☞
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� V základním nastavení je pod „Více
zařízení“  nastavena možnost „Zvolit
všechna za řízení“ . Pokud chcete
sloučení kanálů používat na stálo, pak
toto nastavení potvrďte stisknutím „OK“ .

Pokud však chcete nastavit dynamické
sloučení kanálů, zvolte zde možnost
„Zvolit za řízení pouze v p řípadě
pot řeby“ . 

U dynamického sloučení kanálů je
neustále sledováno množství
přenášených dat. Pokud je toto množství
příliš vysoké, je připojen druhý B-kanál.
Jakmile množství opět klesne, druhý B-
kanál je znovu odpojen.

Stiskněte ikonu „Konfigurace“ , aby bylo
možné provést nastavení pro dynamické
sloučení kanálů.

� Zde můžete nastavit dynamické sloučení
kanálů dle vašich přání. Konfiguraci
ukončete stisknutím „OK“ .
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3. krok: P řipojení na internet

Pokud jste od svého internetového providera obdrželi instalační CD, tak jej vložte
do CD-ROM mechaniky. Je možné, že se případně změní zde popsaný průběh.

Abyste obešli následné kroky a zjednodušili tak připojení na internet, můžete svůj internetový
prohlížeč (např. Internet Explorer od Microsoftu) nastavit tak, že při zadání adresy automat-
icky vytvoří telefonické připojení k síti (např. v Internet Exploreru aktivujte přes „Nástroje ...
Možnosti sítě Internet ... Připojení ... Vždy vytáčet výchozí připojení“, viz příručka k
danému prohlížeči).

� Na spodní liště proveďte sled příkazů
„Start ... Nastavení ... Ovládací panely “
a následně klikněte dvakrát na „Telefon-
ické p řipojení sít ě“.

� Dvakrát klikněte na symbol pro nově
vytvořené telefonické připojení sítě.

� Do pole „Uživatelské jméno “ zadejte
uživatelské jméno, které jste získali od
svého internetového providera.

Do pole „Heslo “ zadejte heslo, které jste
získali od svého internetového providera.

Stiskněte ikonu „Připojit “.

☞
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� Nyní je vytvořeno připojení na internet.

� Nyní spustˇte internetový prohlížeč (např.
Internet Explorer od Microsoftu nebo
Navigator/Communicator od Netscape).
S tímto programem můžete prohlížet
internetové stránky nebo z internetu sta-
hovat soubory.

� Symbol spojení ve spodní liště Windows
(vlevo od ukazatele času) vám zná-
zorňuje aktivní spojení. Pro bližší infor-
mace o spojení nebo pro jeho ukončení
klikněte dvakrát na tento symbol.

	 Toto dialogové okno vás informuje mimo
jiné o tom, jak dlouho jste připojeni a kolik
dat již bylo přeneseno.


 Pro ukončení připojení na internet
stiskněte ikonu „Odpojit “.



54 1. krok: Zřízení internetového připojení přes telefonické připojení sítě

Auerswald-USB zařízení podporuje připojení na internet přes telefonické připojení sítě.

Přístup na internet přes telefonické připojení sítě pod Windows 98 a Me je popsán
na str. 34.

Některé instalační pokyny pro přístup na internet přes AOL nebo T-Online naleznete na 

str. 61.

1. krok: Z řízení internetového p řipojení p řes telefonické p řipojení sít ě

� Na spodní liště proveďte sled
příkazů „Start ... Všechny pro-
gramy ... P říslušenství ...
Komunikace ... Pr ůvodce pro
nová p řipojení “.

� Do pole „Místní p ředvolba “ zadejte vlastní
místní předvolbu. Místní předvolbu musíte
zadat bez počáteční nuly.

Pokud je vaším Auerswald-USB zařízením
COMfort 2000, COMpact 2206 USB nebo
COMpact 4410 USB, zadejte do pole „P řís-
tupové číslo na externí linku“  přístupové
číslo „0“ na externí linku ústředny.

Stiskněte ikonu „OK“.

Připojení na internet p řes telefonické p řipojení sít ě (pod Windows XP)

☞
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� Stiskněte ikonu „OK“.

� Stiskněte ikonu „Další “.

� Zde označte „Vytvo řit  připojení na
internet “.

Stiskněte ikonu „Další “.
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� Zde označte „Manuální vytvo ření p ři-
pojení na internet... “.

Stiskněte ikonu „Další “.

	 Zde označte „Vytvo řit spojení pomocí
modemu “.

Stiskněte ikonu „Další “.


 Vaše Auerswald-USB zařízení ale pod-
poruje také připojení přes dva B-kanály
(slou čení kanál ů). Přitom jsou sloučeny
oba B-kanály, a to za účelem dosažení
vyšší přenosové rychlosti.

Pro nastavení sloučení kanálů aktivujte
oba „ISDN Kanal - Auerswald ISDN
WAN Drivery“ .
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Pro přístup na internet pouze přes jeden
B-kanál nejdříve deaktivujte možnost
„Všechny dostupné ISDN linky jsou
propojeny vícenásobn ě“  a poté akti-
vujte jeden z „ISDN Kanal - Auerswald
ISDN WAN Driver ů“ .

Stiskněte ikonu „Další “.

Při sloučení kanálů jsou
vytvořena dvě spojení s internetovým providerem a obě podléhají zpoplatnění.

Ubezpečte se, že váš internetový provider sloučení kanálů podporuje.

Pro sloučení kanálů musí být při instalaci ovladačů NDIS-WAN zadána dvě telefonní čísla (viz
bod � na str. 33).

� Do pole „Název připojení “ zadejte např.
název internetového providera.

Stiskněte ikonu „Další “.

☞
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� Do pole „Vytáčené číslo “ zadejte přístu-
pové ISDN telefonní číslo vašeho inter-
netového providera.
(Někteří internetoví provideři poskytují
rozdílná přístupová čísla pro analogový
resp. ISDN přístup. Ujistěte se tedy, že
jste zadali číslo určené pro ISDN přís-
tup.)

Stiskněte ikonu „Další “.

� Do pole „Uživatelské jméno “ zadejte
uživatelské jméno, které jste získali od
svého internetového providera.

Do pole „Heslo “ zadejte heslo, které jste
získali od svého internetového providera.

Zopakujte heslo.

Stiskněte ikonu „Další “.

� Popřípadě aktivujte možnost „Přidat p ři-
pojení na plochu “.

Stiskněte ikonu „Dokon čit “.
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2. krok: Konfigurace internetového p řipojení v telefonickém p řipojení sít ě

� Na spodní liště proveďte sled příkazů „Start ... Spojit s... “

nebo

na ploše dvakrát klikněte na symbol pro připojení.

� Stiskněte ikonu „Vlastnosti “.

� Aktivujte „Používat pravidla pro vytá čení“.

Potvrďte stisknutím „OK“.
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3. krok: P řipojení na internet

Pokud jste od svého internetového providera obdrželi instalační CD, tak jej vložte
do CD-ROM mechaniky. Je možné, že se případně změní zde popsaný průběh.

Abyste obešli následné kroky a zjednodušili tak připojení na internet, můžete svůj internetový
prohlížeč (např. Internet Explorer od Microsoftu) nastavit tak, že při zadání adresy automat-
icky vytvoří telefonické připojení k síti (např. v Internet Exploreru aktivujte přes „Nástroje ...
Možnosti sítě Internet ... Připojení ... Vždy vytáčet výchozí připojení“, viz příručka k
danému prohlížeči).

� Na spodní liště proveďte sled příkazů „Start ... Spojit s... “

nebo

na ploše dvakrát klikněte na symbol pro připojení.

� Do pole „Uživatelské jméno “ zadejte uživatelské
jméno (pokud je k dispozici), které jste získali od svého
internetového providera.

Do pole „Heslo “ zadejte heslo (pokud je k dispozici),
které jste získali od svého internetového providera.

Stiskněte ikonu „Vyto čit “.

� Nyní je vytvořeno připojení na internet.

� Nyní spustˇte internetový prohlížeč (např. Internet
Explorer od Microsoftu nebo Navigator/Communicator
od Netscape). S tímto programem můžete prohlížet
internetové stránky nebo z internetu stahovat soubory.

� Symbol spojení ve spodní liště Windows (vlevo od ukazatele času)
vám znázorňuje aktivní spojení. Pro bližší informace o spojení nebo
pro jeho ukončení klikněte dvakrát na tento symbol.

☞
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� Toto dialogové okno vás informuje mimo jiné o tom, jak
dlouho jste připojeni a kolik dat již bylo přeneseno.

	 Pro ukončení připojení na internet stiskněte ikonu
„Odpojit “.

Software T-Online od verze 3.0 podporuje také ovladače NDIS-WAN. Pokud jste instalovali
tyto ovladače (viz Kapitola 4. krok: Instalace ovladačů Auerswald NDIS-WAN na str. 23),
můžete nyní pro zřízení softwaru T-Online verze 3.0 použít cestu přes „Instalace  ISDN“.

Software T-Online verze 2.0 nepodporuje ovladače NDIS-WAN. Použijte novější verzi (např.
software T-Online verze 3.0).

Software AOL od verze 6.0 podporuje také ovladače NDIS-WAN. Pokud jste instalovali tyto
ovladače (viz Kapitola 4. krok: Instalace ovladačů Auerswald NDIS-WAN na str. 23), můžete
nyní pro zřízení softwaru AOL verze 6.0 použít cestu přes „Automatická instalace “.

Software AOL verze 5.0 nepodporuje ovladače NDIS-WAN. Použijte novější verzi (např. soft-
ware AOL verze 6.0).

Přístup na internet p řes T-Online od verze 3.0 (instala ční pokyny)

Přístup na internet p řes T-Online verze 2.0 (instala ční pokyny)

Přístup na internet p řes AOL od verze 6.0 (instala ční pokyny)

Přístup na internet p řes AOL verze 5.0 (instala ční pokyny)
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BALÍÈEK APLIKACÍ COMSUITE

K vašemu Auerswald-USB zařízení1) vám Auserswald nabízíe balíček aplikací, který využívá
možnosti integrovaného rozhraní USB a se kterým mohou být přes počítač profesionálně
realizovány nejdůležitější úkoly moderní datové kominukace (fax, telefonní záznamník, euro-
filetransfer, CTI).

S instalací COMsuite začněte teprve po instalaci ovladačů CAPI a TAPI (str. 19) a
následném restartu počítače.

Pokud budete chtít používat COMsuite ve spojení s MS Office 97/2000 (Word, Excel, Access
nebo Outlook) (např. pro faxování dokumentů Word, volbu čísla z Excelové tabulky), měly by
tyto programy být také nainstalovány před instalací COMsuite (u MS Accessu musíte mít
verzi s rozšířenou funkcí Add-in).

� Do CD-ROM mechaniky vložte CD
(COMsuite).

� Pokud se automaticky nespustí setup
program, stiskněte na spodní liště
„Start...Spustit“ a klikněte na
„Procházet...“.

� Otevřete odpovídající mechaniku CD-
ROM. Zde v hlavním adresáři zvolte
dvojtým stiskem „Setup“.

� Následně klikněte na „OK“.

� Vyberte jeden z jazyků a následně
klikněte na „OK“.

1. COMfort 2000, COMfort 2000 plus, COMpact 2104 USB/DSL, COMpact 2206 USB a COMpact 4410 USB

1. krok: Instalace softwaru

☞
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� Klikněte na „Weiter“(další).

� Přečtěte si licenční podmínky a
následně klikněte na „Ja“(Ano).

� Klikněte na „Weiter“(další).

	 Případně změňte uživatelské jméno a
název firmy a následně klikněte na
„Weiter“(další).


 Popřípadě změňte cílové umístění
programu a následně klikněte na
„Weiter“(další).

� Zvolte typ setupu „Standard“ a
klikněte na „Weiter“(další).
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� Případně změňte programovou složku
a následně klikněte na
„Weiter“(další).

 Klikněte na „Weiter“(další).

� Klikněte na „Fertigstellen“(dokončit).

Nastavení v průvodci konfigurací

� Po instalaci aplikačního balíčku a
následném restartu počítače, je
obvykle automaticky odstartován
průvodce konfigurací. Pokud tomu
tak není, můžete jej otevřít přes
„Start ... Programy ... Auerswald
Comsuite“.

Dle následujícího popisu proveďte
konfiguraci pro Auerswald-USB
zařízení.

� V tomto dialogu zadejte vaší místní
předvolbu (důležité: bez počáteční
„0“). Pokud je vaším Auerswald-
USB zařízením COMfort 2000,
COMpact 2206 USB nebo COMpact
4410 USB, zadejte také přístupové
číslo „0“ na externí linku ústředny.
Tento dialog se zobrazí pouze při
prvním uvedení do provozu. Změny
můžete provádět v dialogu „Stan-
dort“(umístění) (viz bod �).

2. krok: Konfigurace softwaru
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� Zkontrolujte záznamy o umístění - pokud
jsou k dispozici. Do pole „Ortsken-
nzahl“(místní předvolba) musíte zadat
vaši místní předvolbu (důležité: bez
počáteční „0“) a do pole „Přístupové číslo
na externí linku“ zadat přístupové číslo „0“
na externí linku ústředny.
Pokud chcete zadané údaje změnit,
stiskněte ikonu „Standort
auswählen“(vybrat umístění). V dialogu
„Wählparameter“(parametry vytáčení)
proveďte změny a potvrďte stisknutím
„OK“.

Následně stiskněte ikonu „Weiter“(další).

� Pro záznamy do následujícího dialogu
budete potřebovat informace z konfigurace
ústředny, popřípadě budete muset provést
zásah do konfigurace ústředny (viz str. 6).

COMpact 2206 USB, COMpact 4410 USB
nebo COMfort 2000:
Aktivujte nastavení „Betrieb an Tk-Anlage
als Nebenstelle“(provoz na ústředně
jako pobočka).
Do pole „Rufnummer der Tk-Anlage ohne
Nebenstelle“(telefonní číslo ústředny
bez pobočky) zadejte telefonní číslo
ústředny (sériové zapojení) nebo 1. MSN
číslo (paralelní zapojení).
Do pole „Maximale Länge der internen
Rufnummern“(maximální délka
interního telefonního čísla) zadejte číslo
„3“.
Do pole „Eigene Rufnummer“(vlastní telefonní číslo) zadejte interní telefonní číslo
zřízené pro telefonní záznamník.
Klikněte na ikonu „Weiter“(další).



66 Nastavení v průvodci konfigurací

Nastavení pro COMpact 2104 USB/DSL:
Aktivujte nastavení „Direkt am ISDN-
Anschluss (Mehrgerätean-
schluss)“(přímo na přípojce ISDN
(paralelní zapojení)).
Do pole „Eigene Rufnummer“(vlastní
telefonní číslo) zadejte externí telefonní
číslo zřízené pro telefonní záznamník.
Klikněte na ikonu „Weiter“(další).

� Pro záznamy do následujícího dialogu
budete také potřebovat informace z konfig-
urace ústředny, popřípadě budete muset
provést zásah do konfigurace ústředny (viz
str. 6).

Nastavení pro COMpact 2206 USB, COM-
pact 4410 USB nebo COMfort 2000:
Do pole „MSN 1“ zadejte interní telefonní
číslo zřízené pro telefonní záznamník.
Do pole „MSN 2“ zadejte interní telefonní
číslo zřízené pro fax.
Do pole „Teilnehmerkennung für Tele-
fax“(rozpoznání účastníka pro fax) zadej-
te externí telefonní číslo zřízené pro fax.
Klikněte na ikonu „Weiter“(další).

Nastavení pro COMpact 2104 USB/DSL:
Do pole „MSN 1“ zadejte externí telefonní
číslo zřízené pro telefonní záznamník.
Do pole „MSN 2“ zadejte externí telefonní
číslo zřízené pro fax.
Do pole „Teilnehmerkennung für Tele-
fax“(rozpoznání účastníka pro fax) zadej-
te externí telefonní číslo zřízené pro fax.
Klikněte na ikonu „Weiter“(další).
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� Pokud chcete používat COMsuite ve
spojení s MS Word, Excel, Access nebo
Outlook (např. pro faxování dokumentů
Word, volba čísel z Excelové tabulky) a
máte tyto programy na svém počítači již
nainstalovány, zde pak můžete vybrat, pro
které programy chcete nainstalovat
potřebné Add-Ins. Následně klikněte na
„Fertig stellen“(dokončit).
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Nastavení pro CTI (počítačově podporovaná telefonie)
Nainstalovali jste ovladač TAPI a chcete využívat funkce CTI, v každém případě musíte nyní
v programu CTI ControlCenter provést nastavení „Leitungen wählen“(volba linek).

� Sledem příkazů „Start ... Programy
... Auerswald COMsuite ... COM-
suite CTI ControlCenter“ otevřte
CTI ControlCenter. 

� Ve spodní liště vpravo dole najdete
symbol sluchátka. Klikněte na tento
symbol a z otevřeného menu
vyberte „Leitungen wählen“(volba
linek). (Při prvním uvedení do pro-
vozu se příslušné okno otevře auto-
maticky.)

Pomocí zobrazeného telefonního
čísla zvolte telefon, na kterém
chcete využívat funkcí CTI. (Pokud
je vaším Auerswald-USB zařízením
COMfort 2000, pak z nabízených
zařízení zvolte bezpodmínečně
COMfort 2000, který je připojen na
tento počítač.)
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� V programu CTI ControlCenter
můžete pod „Konfiguration“(kon-
figurace) provádět další indi-
viduální nastavení CTI funkcí.

Pokud je to nutné, můžete v záložce
„Anschluss“(přípojka) měnit na-
stavení provedená konfiguračním
asistentem, jako je např. nastavení
umístění a nastavení přípojky.
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Nastavení pro podporu CAPI (funkce fax, Eurofiletransfer, telefonní záznam-
ník)
Nainstalovali jste ovladač CAPI a chcete využívat funkce fax, Eurofiletransfer a telefonní
záznamník. Nyní můžete provést některá potřebná nastavení.

� Sledem příkazů „Start ... Programy
... Auerswald COMsuite ... COM-
suite Telefax“ otevřete dialogové
okno faxu.

Klikněte na „Konfiguration“(kon-
figurace), abyste mohli provádět
nastavení pro faxové funkce.

� V záložce „Telefax“ jsou možná
některá individuální nastavení, jako
např. automatický tisk a mazání
dokumentů apod.

Následně klikněte na „Mehrfach-
rufnummern“(číslo MSN).
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� V záložce „Mehrfachrufnum-
mern“(číslo MSN) můžete změnit
nebo rozšířit telefonní čísla, která
byla konfiguračním asistentem
přiřazena pro fax, Eurofiletransfer a
telefonní záznamník.

Pokud je to nutné, můžete v záložce
„Anschluss“(přípojka) měnit na-
stavení umístění a nastavení
přípojky.

V záložce „Bestätigen“(potvrzení)
můžete provádět nastavení týkající
se mazání záznamů v přehledu
aktivit.

Po provedení všech požadovaných
nastavení potvrďte stisknutím
„OK“.

� Sledem příkazů „Start ... Programy
... Auerswald COMsuite ... COM-
suite EFT Eurofiletransfer“
otevřete dialogové okno Eurofile-
transferu.

Klikněte na „Konfiguration“(kon-
figurace), abyste mohli provádět
nastavení pro funkce Eurofiletrans-
feru.

� V záložce „Rechte“(práva) můžete
provádět např. individuální nas-
tavení pro přístup různých uživatelů
k vašim datům.

Po provedení požadovaných změn
potvrďte stisknutím „OK“.

Nastavení v záložkách „Mehrfach-
rufnummern“(číslo MSN),
„Anschluss“(přípojka) a „Bestäti-
gen“(potvrzení) jsou identická s
nastaveními pro fax (viz bod c).
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� Sledem příkazů „Start ... Programy
... Auerswald COMsuite ... COM-
suite Voice Anrufbeantworter“
otevřete dialogové okno telefonního
záznamníku.

Klikněte na „Konfiguration“(kon-
figurace), abyste mohli provádět
nastavení pro funkce telefonního
záznamníku.

� V záložce „Anrufbeant-
worter“(telefonní záznamník)
můžete provádět individuální nas-
tavení pro funkce telefonního
záznamníku.

Po provedení požadovaných změn
potvrďte stisknutím „OK“.

Nastavení v záložkách „Mehrfach-
rufnummern“(číslo MSN),
„Anschluss“(přípojka) a „Bestäti-
gen“(potvrzení) jsou identická s
nastaveními pro fax (viz bod c).

� Klikněte na „Ansagen“(ohlášení),
aby bylo možné provádět další nas-
tavení funkcí telefonního záznam-
níku a popřípadě nahrát ohlášení.

Po provedení požadovaných změn
potvrďte stisknutím „OK“.
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Aktivace Add-Ins v Microsoft Word/Excel
Pokud jste za pomoci konfiguračního asistenta nainstalovali Add-Ins pro MS Word, Excel,
Access anebo Outlook, musíte je následně aktivovat, a to dle následujícího popisu pro MS
Word a Excel.

� Otevřete MS Word.

Klikněte na „Nástroje“ a následně
na „Šablony a doplňky“.

Z nabízeného seznamu zvolte
„OTFAX2000.dot“ (pro faxové
funkce) a „OTTEL.dot“ (pro CTI
funkce) a klikněte na „Přidat“.

Následně naleznete v liště symbolů
dva nové symboly (fax a telefon).

� Otevřete MS Excel.

Klikněte na „Nástroje“ a následně
na „Doplňky“.

Z nabízeného seznamu zvolte
„Telefax-AddIn“ (pro faxové
funkce) a „CTI AddIn“ (pro CTI
funkce) a klikněte na „OK“.

Následně naleznete v liště symbolů
dva nové symboly (fax a telefon).
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Konfigurace CTI v Microsoft Excelu
Pokud jste pomocí konfiguračního asistenta nainstalovali a aktivovali Add-Ins pro MS Excel
a nyní chcete používat automatickou signalizaci telefonního čísla, musíte v MS Excelu
provést následující konfiguraci.

� Otevřete MS Excel a soubor, pro
který chcete provést CTI nastavení.

� Klikněte na „Nástroje“ a následně
na „COMsuite CTI Konfiguration“.

� V následně otevřeném dialogu
zvolte tabulku, pro kterou chcete
provést nastavení a klikněte na
„Weiter“(další).

� Poté znovu klikněte na
„Weiter“(další).

� Zvolte sloupec, ve kterém jsou
zapsána telefonní čísla a klikněte na
„Weiter“(další).

� Klikněte na „Fertig
stellen“(dokončit).
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