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VoIP (Voice over IP) tarkoittaa puheensiirtoa, joka tapahtuu kokonaan tai osittain 

pakettikytkentäisessä IP-verkossa. Useat yritykset ja julkishallinnon organisaatiot ovat 

asiakaspalvelussaan siirtymässä tai jo siirtyneet IP-puheeseen perustuviin call- ja contact 

centereihin. 

 

Tässä työssä on perehdytty VoIP:n perusominaisuuksiin ja tekniikkaan sekä tutustuttu keskisuuriin 

ja suuriin organisaatioihin tarkoitetun contact center -järjestelmän toimintaan. Työssä esitellään 

tärkeimmät tietoliikenne- ja VoIP-protokollat , joiden avulla mm. puhetta tietoverkoissa siirretään. 

Lisäksi tarkastellaan äänen digitalisointia, koodekkeja ja äänenlaadunmittausta sekä 

palvelunlaatua ja siihen vaikuttavia haittatekijöitä. Lopuksi läpikäydään Cisco Unified Contact 

Center -yhteyskeskusjärjestelmän palvelinytimen rakennetta ja hallintakäyttöliittymät. 

 

Tarkoituksena on ollut kerätä perustietopaketti VoIP-tekniikasta ja Cisco UCC-järjestelmästä. 

Jatkossa materiaalia on mahdollisuus käyttää pohjatietona, kun järjestelmään syvennytään 

tarkemmin. 
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The VoIP (Voice over IP) means transferring voice conversations through the packet switching IP 

network. Several corporations and government organizations are adopting or they already use the 

VoIP based call and contact centers in their customer services. 

 

This thesis is specialized to the basics of VoIP and its techniques. Also the basic features of a 

contact center system intended for the large and medium-sized organizations were examined in 

theory. Thesis introduces the most important communications and VoIP protocols to carry the 

voice signals over the IP network. It also gives a view to the voice digitizing, voice codecs and 

quality testing and then there is a part about the Quality of Service (QoS) and some factors of 

harm which influence to the QoS. Finally the infrastructure of the Cisco Unified Contact Center is 

gone through, focusing to the server and service core and the user interfaces. 

 

Purpose of this thesis was to create a package of knowledge about VoIP and the Cisco UCC 

system. In the future it is possible to use this material as a basic information resource when one is 

examining the system more closely. 
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ALKUSANAT 

Tutustuin Cisco Unified Contact Center -järjestelmään työskennellessäni opintojeni ohella 

Elisa Oyj:n Teknisessä asiakastuessa. Kyseinen VoIP-tekniikkaan perustuva 

yhteyskeskusjärjestelmä on käytössä konsernin sisällä asiakaspalvelurajapinnassa ja Elisa 

tarjoaa sitä myös ASP-pohjaisena (Application Service Provider) 

sovellusvuokraustuotteena. Yritykset voivat hankkia contact center -toiminnot palveluna, 

jonka Elisa toteuttaa yhteistyössä HP:n (Hewlett-Packard) kanssa. Opinnäytetyön 

aihevalinnan tullessa ajankohtaiseksi, ja koska VoIP-tekniikka itsessään vaikutti 

mielenkiintoiselta, päätin perehtyä tuttuun ja usein käyttämääni työvälineeseen, jonka 

rakenteesta ja toiminnasta en oikeastaan tiennytkään mitään. 

 

Suurimmat kiitokset kotijoukoille, Leilalle ja Laurille, jotka työn tuskaisina hetkinä auttoivat 

jaksamaan eteenpäin. Kiitokset myös kaikille neuvoja ja kannustavia sanoja jakaneille. 

 

Työ on julkinen ja siinä on käytetty vapaasti saatavilla olevaa lähdemateriaalia. 

 

 

Ylöjärvellä 5.11.2007 

 

 

Jani Liesmäki 
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agenttisovellus 

 

CallRouter komponentti, joka sisältää puhelujen reitityslogiikan 
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Toolkit 
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hallintapalvelut. 
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palveluvalintanumero 

 

FDM Frequency Division Multiplexing, taajuusjakoinen kanavointi 
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1 JOHDANTO 

Kotikäyttäjien mielikuvissa VoIP (Voice over Internet Protocol) ja Internet-puhelut usein 

yhdistetään ilmaisiin puheluihin esimerkiksi Microsoft Messenger- ja Skype-ohjelmien 

välityksellä. Osalla Internet-operaattoreista on tuotevalikoimassaan tarjolla myös niin 

sanottu laajakaistapuhelin, jossa ATA-sovittimella (Analogue Terminal Adapter) voidaan 

yhdistää tavallinen analogipuhelin käytettäväksi laajakaistayhteyden kautta. Tilastokeskus 

on muutaman viime vuoden ajalta toteuttanut ”Tieto- ja viestintätekniikan käyttö”-

tutkimuksen, jonka mukaan 75 % suomalaisista käyttää Internetiä vähintään kerran 

viikossa. Perinteisten verkkopalvelujen kuten sähköpostin ja www-selailun rinnalle ovat 

viime vuosina hiljalleen nousseet myös Internet-puhelut, vaikkakin vasta viidesosa 

Internetin käyttäjistä niitä hyödyntää. Laajakaistaiset Internet-liittymät ovat yleistyneet 

myös yrityksissä, joista jo yli 80 %:lla on sellainen. Liitteestä 1 löytyvät tarkemmat kuvaajat 

edellä mainitusta tutkimuksesta. 

 

Yhä useampi yritys ja julkishallinnon organisaatio pyrkii kehittämään asiakaspalveluaan ja 

siksipä monessa niistä ollaan siirtymässä tai on jo siirrytty nykyaikaisiin, IP-puheeseen 

perustuviin call- ja contact centereihin. Keskisuuriin ja suuriin organisaatioihin tarkoitetut 

IP-puhejärjestelmät poikkeavat rakenteeltaan ja ratkaisuiltaan kotikäytössä tutuiksi tulleista 

”nettipuhelimista”. Suomalaisen ICT-liiketoimintaan ja -johtamiseen erikoistuneen 

markkinatutkimusyrityksen Market-Vision tekemän kyselyn mukaan 40 % yrityksistä ja 

julkisista laitoksista oli valmiita aloittamaan IP-puheen käytön vuonna 2007. Market-Vision 

ennusteen mukaan jopa 70 % suurista suomalaisorganisaatioista hyödyntäisi IP-puhetta 

vuoden 2008 loppuun mennessä. /10/ 

 

Tutkintotyössä käydään läpi VoIP-tekniikkaa yleisesti sekä lopuksi esitellään 

operaattoritasoisen Cisco Unified Contact Center -yhteyskeskusratkaisun 

järjestelmäarkkitehtuuria. VoIP on itsessään hyvin laaja-alainen termi. Lisäksi 

tarkasteltavana olevaan Cisco Systemsin contact center -järjestelmään liittyy myös suuri 

joukko erilaisia komponentteja ja osa-alueita. Työssä onkin keskitytty keskeisimpiin VoIP:n 

perusteisiin ja UCC-järjestelmästä perehdytään vain sen palvelinytimeen ja käyttöliittymiin. 

Tutkielman tavoitteena on esitellä UCC:n palvelin- ja palvelurakennetta ja toimia 

pohjatietona järjestelmästä kiinnostuneille. 
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2 YLEISESTÄ PUHELINVERKOSTA VOIP-PUHEESEEN 

2.1 Piirikytkentäinen vs. pakettikytkentäinen yhteys 

Piirikytkentäisellä (circuit switched) yhteydellä tarkoitetaan sellaista kahden pisteen välistä 

yhteyttä, joka varataan siirron ajaksi molempien osapuolten käyttöön. Kun piirikytkentäinen 

yhteys muodostetaan, valitaan yhteydelle sopiva reitti, joka sitten säilyy koko yhteyden 

ajan, eikä sille varattua siirtokapasiteettia jaeta verkon muille käyttäjille. Kapasiteetin 

varaus tehdään siitäkin huolimatta, ettei kyseisellä yhteydellä tapahtuisi minkäänlaista 

tiedonsiirtoa. Piirikytkentäisyyttä ei aina pidetä tiedonsiirron kannalta optimaalisena, koska 

verkko ei pysty käyttämään hyväksi sitä aikaa, jota siirron osapuolet jättävät käyttämättä. 

Piirikytkentäisyydellä on kuitenkin etunsa, koska tehty resurssinvaraus on kiinteä ja 

käyttäjälle tarjottu palvelutaso vakio. Esimerkiksi yleinen puhelinverkko on 

piirikytkentäinen. /1, s. 65–66./ 

 

Pakettikytkentäisessä yhteydessä (packet switching) suuret sanomat paloitellaan 

pienempiin siirtojaksoihin, joihin jokaiseen kopioidaan alkuperäisen sanoman osoitetiedot. 

Paketit reititetään toisistaan riippumatta vastaanottajalle, joka kokoaa niistä sanoman. 

Pienempi sanoma (paketti) on helpompi käsitellä ja suurten liikennemäärien käsittely vaatii 

vähemmän muistia. Nykyiset laajaverkot, kuten Internet-verkko, perustuvat 

pakettikytkentään, ja reitityksestä vastaavat verkossa olevat reitittimet. /1, s. 67./ 

 

2.2 Yleinen puhelinverkko 

Yleisen puhelinverkon (Public Switched Telephone Network, PSTN) kehitys alkoi 1800-

luvun lopulla. Alun perin tämä piirikytkentäinen puheensiirtoon kehitetty verkko perustui 

fyysisten johtojen kytkemiseen, josta myöhemmin siirryttiin taajuusjakoiseen 

multipleksointiin (Frequency Division Multiplexing, FDM). /11, s. 3; 2, s. 5–7./ Seuraava 

kehitysaskel oli keskusten välisten runkoyhteyksien toteututtaminen TDM-tekniikalla (Time 

Division Multiplexing). Se mahdollisti usean puhelun siirtämisen samalla johdinparilla 

limittämällä puhelut aikajakoisesti samaan johtimeen. Tänä päivänä yleisen televerkon 

runkoverkko on monipuolinen ja monimuotoinen hybridiverkko, jossa kiinteää kaistaa 

vaativat tekniikat välitetään TDM-tekniikalla ja muu liikenne on pääsääntöisesti 

pakettimuotoista datasiirtoa. /3, s. 77./ 

 

Viime vuosikymmeniin saakka yleinen puhelinverkko perustui analogiseen infrastruktuuriin, 

mutta digitaaliset keskukset ja siirtojärjestelmät syrjäyttivät vähitellen kokonaan perinteiset 

analogiset puhelinjärjestelmät /11, s. 3; 2, s. 6–9/. Ensimmäiset digitaaliset keskukset 

otettiin käyttöön USA:ssa jo vuonna 1961 ja Suomessa vuonna 1968. Vuoteen 1995 

mennessä vietiin Suomessa loppuun yleisen puhelinverkon digitalisointi ja toteutettiin 

kaikkiin tilaajaliittymiin ISDN-valmius, jonka kautta ääni siirtyy tilaajalle asti digitaalisessa 
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kanavassa. /11, s. 3./ Vaikka yleisen puhelinverkon runkoverkko onkin nykyään täysin 

digitaalinen, liittyy valtaosa kuluttajista ja pienistä yrityksistä edelleen verkkoon analogisen 

puhelinliittymän kautta. Päätekeskuksen ja puhelimen välisessä tilaajajohdossa ajetaan 

tällöin puhetta analogisena 300–3400 Hz taajuuskaistalla. Myös puhelinnumerot 

signaloidaan yleensä tällä kaistalla käyttäen DTMF-koodausta (Dual-tone Multifrequency), 

vaikka myös perinteinen pulssikoodaus on yhä käytössä. /11, s. 3./ 

 

2.3 VoIP 

VoIP tarkoittaa puheensiirtoa, joka tapahtuu kokonaan tai osittain pakettikytkentäisessä IP-

verkossa. VoIP:n käyttö yleistyy nopeasti sekä yrityksissä että julkishallinnossa ja siitä on 

tullut suosittu tekniikka myös kotikäytössä. Yksinkertaisimmillaan tarvitaan ISDN- tai 

ADSL-yhteys, johon on liitetty IP-puhelin tai PC-mikro varustettuna äänikortilla sekä 

sopivalla ohjelmistolla. Toisessa ääripäässä on esimerkiksi jonkin yrityksen IP-verkko, 

jossa useita toimipisteitä on kytketty samaan VPN-verkkoon (Virtual Private Network) ja 

jossa voi olla käytössä lähes rajattomasti IP-pohjaisia päätelaitteita, kuten 

puhelinkeskuksia, IP-puhelimia sekä tavallisia PC:itä. /3, s. 77./ 

 

VoIP tarjoaa lukuisia erilaisia palveluja hyvin erilaisissa ympäristöissä. Tästä syystä VoIP 

on kuvattu suurena joukkona eri protokollia, esimerkiksi H.323, IPDC (Internet Protocol 

Device Control), MGCP (Media Gateway Control Protocol), Megaco (Media Gateway 

Controller), RVP over IP (Remote Voice Protocol), SAPv2 (Session Announcement 

Protocol), SDP (Session Description Protocol), SGCP (Simple Gateway Contol Protocol), 

SIP (Session Initation Protocol) ja Skinny (Skinny Client Control Protocol, SCCP). /3, s. 

78./ 

 

H.323 on ITU-T:n (International Telecommunication Union Telecommunication 

Standardization Sector) kehittämä VoIP-standardi. Se sisältää kuvauksen kahden pisteen 

välisestä yhteydestä, yhteyksien hallinnasta, merkinannosta, multimediasta, 

kaistanleveyden hallinnasta, äänen- ja kuvankoodauksesta sekä liitännöistä muihin 

verkkoihin. H.323 on kattava ja monipuolinen standardi, mutta osa sen ominaisuuksista on 

jäämässä vanhentuneiksi käyttäjien tarpeiden kasvaessa ja laitteistojen kehittyessä, joten 

standardin kehittäjillä riittää haasteita. /3, s. 78./ Netin avoimet puhepalvelujärjestelmät 

perustuvat standardeihin, joista ylivoimaisesti yleisin on SIP. Sen ympärille on kehittynyt 

kymmenien RFC-dokumenttien standardiperhe. SIP-käytäntöjen avulla hoidetaan 

merkinanto eli puheluiden yhdistäminen, siirto ja katkaiseminen, käytettyjen koodekkien 

neuvottelu sekä erilaisia lisäpalveluita aina pikaviestimistä tuttuja teksti-chatia ja 

läsnäolotietoja myöten. Yritysten sisäisissä ip-puhe- ja videoneuvottelujärestelmissä paljon 

käytetty H.323-käytäntö ei ole yleistynyt kuluttajapalveluissa. /4, s. 48–49./ 
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3 TIETOLIIKENNEPROTOKOLLAT 

3.1 OSI-viitemalli 

Kansainvälinen standardointiorganisaatio, International Organization for Standardization 

(ISO), kehitti seitsemänkerroksisen OSI-viitemallin (Open Systems Interconnection 

Reference Model) 1980-luvun alussa. Se on nyt kehitettävien protokollien standardi ja saa 

tietokoneet kommunikoimaan keskenään. Jokainen kerros keskustelee vain toisen koneen 

vastaavan kerroksen kanssa. Lisäksi jokainen kerros tarjoaa palveluja sen yläpuolella 

olevalle kerrokselle ja pyytää tiettyjä palveluja sen alapuolella olevalta kerrokselta. 

Kerrostetun lähestymistavan avulla jokainen kerros käsittelee pienen osan tiedosta, tekee 

tarpeelliset muutokset dataan ja lisää tuolle kerrokselle välttämättömät toiminnot ennen 

datan välitystä eteenpäin. Data muuttuu inhimillisestä koneellisemmaksi siirtyessään OSI-

viitemallin kerroksissa alaspäin, kunnes siitä tulee ykkösiä ja nollia (sähköisiä impulsseja) 

fyysisellä kerroksella. /2, s. 151–152./ 

 

OSI-viitemallin kerrokset (kuva 1) ja niiden tehtävät ovat seuraavat: 

1. Fyysinen kerros (Physical layer) määrittelee siirtoyhteyden mekaaniset, fyysiset ja 

toiminnalliset ominaisuudet. 

2. Siirtoyhteyskerroksen (Data Link layer) tehtävänä on virheiden havaitseminen, 

niistä toipuminen ja tietovuon hallinta. Nykyisin riittää, että kerros havaitsee ja 

poistaa virheelliset sanomat siirtotieltä muiden toipumiseen liittyvien tehtävien 

jäädessä kuljetuskerrokselle. 

3. Verkkokerros (Network layer) tarjoaa ylemmille kerroksille verkon yli 

siirtoyhteyksiä, jotka eivät ota kantaa alla olevan verkon rakenteeseen ja 

kytkentätekniikkaan. 

4. Kuljetuskerroksen (Transport layer) tehtävänä on tarjota luotettava 

tiedonsiirtoyhteys kahden päätepisteen välillä. Tähän sisältyy sekä vuon ohjausta, 

virheiden havaitsemista että toipumista virheistä. Kuljetuskerroksen 

toipumismenettelyjä pidetään riittävänä, ja siksi niistä on luovuttu 

siirtoyhteyskerroksella. 

5. Istuntokerros (Session layer) huolehtii sovellusten välisistä ohjaustoiminnoista, 

joista keskeisimpiä ovat yhteyden muodostaminen ja siirtoyhteyspalvelun 

varaaminen, sopiminen yhteyteen liittyvistä ominaisuuksista osapuolten välillä, 

yhteyden varmistaminen tarkistuspisteillä, yhteyden päättäminen ja resurssien 

vapauttaminen. 

6. Esitystapakerroksessa (Presentation layer) sovitaan yhteisestä tiedon 

esitystavasta päätelaitteiden välillä. Näin voidaan esimerkiksi piilottaa eri laitteiden 

arkkitehtuureista johtuvia koodaustapoja. 

7. Sovelluskerros (Application layer) tarjoaa sovelluksille rajapinnan OSI-

järjestelmään. /1, s. 9–10; 16./ 



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU                                  TUTKINTOTYÖ                                      
Tietotekniikka, tietoliikennetekniikka 
Jani Liesmäki 
 

5 (43)

Kuva 1. OSI-mallin kerrokset. /16/ 

 

3.2 IP 

Internet-protokolla (Internet Protocol, IP) on pakettikytkentäinen protokolla, joka sijaitsee 

OSI-viitemallin kolmannessa kerroksessa (verkkokerros). Kun pakettia siirretään, 

protokolla lisää pakettiin otsikkotiedon, jonka avulla se voidaan reitittää verkossa. IP on 

kytkennätön protokolla ja se lähettää paketin odottamatta, että vastaanottaja hyväksyy 

sen. Lisäksi IP on vastuussa pakettien kokoamisesta ja purkamisesta OSI:n fyysisen ja 

siirtoyhteyskerroksen vaatimusten mukaan. Muut protokollat, kuten esimerkiksi TCP, voivat 

”istua” IP:n päällä (kerros 5, istuntokerros) ja tarjota vuonohjausta, järjestämistä ja muita 

piirteitä. /2, s. 154; 5, s. 247./ 

 

3.3 TCP 

TCP-protokolla (Transmission Control Protocol) on yhteysperustainen protokolla, joka 

muodostaa yhteyden kahden koneen välille ennen datan lähetystä. Se tarjoaa täysin 

kaksisuuntaisen kuittaavan vuonohjauspalvelun ylempien kerrosten protokollille. TCP toimii 

vain yhteyksien avulla, ja se lähettää ja vastaanottaa tietoja ainoastaan yhteyden ollessa 

auki. Yhteyksiä pyydetään, avataan ja suljetaan TCP-protokollan määrittelemien sääntöjen 

mukaisesti. TCP siirtää dataa yhtenäisinä, vaihtuvan mittaisina segmentteinä, joista tavut 

tunnistetaan järjestysnumeroilla. Vastaanottavan koneen on lähetettävä vahvistus 

jokaisesta vastaanottamastaan tavusta. Tietokoneiden on tahdistettava järjestysnumerot, 

jotta tietojen lähettäminen ja lähetysten vahvistaminen toimisi. Toisin sanoen niiden täytyy 

tietää mitä numeroa toinen osapuoli aikoo ensimmäisenä lähetyksessään käyttää. /2, s. 

163; 5, s. 249; 6, s. 103–104/. 
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3.4 UDP 

UDP (User Datagram Protocol) on paljon yksinkertaisempi protokolla kuin TCP ja sopii 

tilanteisiin, joissa viiveiden merkitys on tärkeämpää kuin TCP:n luotettavuus. Toisin kuin 

TCP-protokolla UDP on yhteydetön ja sen otsikko pienempi, joka tarkoittaa minimaalista 

kuormitusta. UDP yrittää lähettää dataa ja varmistaa, että kohdetietokone todella 

vastaanottaa sen. Se ei kuitenkaan uudelleenlähetä paketteja, mikä voi vähentää 

luotettavuutta, mutta joissakin tapauksissa myöhään tapahtuvasta uudelleenlähetyksestä 

ei ole haittaa. UDP on parhaimmillaan silloin, kun lähetetään pieniä määriä dataa, jonka 

toimitusta ei tarvitse taata. /5, s. 250; 2, s. 161, 164./ 

 

VoIP:ssa käytetään UDP:tä todellisen äänen kuljetukseen. TCP:tä ei käytetä, koska 

äänipakettien vuonohjaus ja uudelleenlähetykset ovat tarpeettomia ja kuittausten odottelun 

ja uudelleenlähetysten aiheuttama viive saisi äänen laadun kelpaamattomaksi. UDP:tä 

käytettäessä äänivirran kuljettamiseen, se jatkaa lähetystä huolimatta siitä, menetetäänkö 

paketeista 5 vai 50 prosenttia. VoIP:ssa ja muissa tosiaikaisissa sovelluksissa viiveen 

kontrollointi on tärkeämpää kuin pakettien katoaminen. TCP:tä käytetään kuitenkin 

useimmissa VoIP:n merkinantoprotokollissa puhelun muodostamisen luotettavuuden 

varmistamiseen. /2, s. 163–164./ 

 

3.5 RTP ja RTCP 

Ääniliikenteen aikakriittisyyden takia UDP oli aikoinaan looginen valinta äänen 

kuljetukseen. Paketti paketilta tapahtuvaan siirtoon tarvittiin kuitenkin enemmän tietoa kuin 

UDP pystyi tarjoamaan, joten IETF (Internet Engineering Task Force) hyväksyi tosiaikaisen 

kuljetusprotokollan (Real-time Transport Protocol, RTP). RTP on viiveelle aran liikenteen, 

kuten Internet-puhelinliikenne, lähetysstandardi pakettipohjaisten verkkojen yli. RTP:tä 

ajetaan UDP:n ja IP:n päällä ja se antaa vastaanottaville asemille tietoa, jollaista ei ole 

yhteydettömissä UDP/IP-virroissa. RTP käyttää järjestystietoa päätelläkseen, saapuvatko 

paketit järjestyksessä ja aikaleimatietoa päätelläkseen, ilmeneekö värinää. /2, s. 181–182./ 

 

RTP muodostuu data- ja ohjausosasta, joista jälkimmäistä kutsutaan RTP:n 

ohjausprotokollaksi (RTP Control Protocol, RTCP). RTP:n dataosa on ohut protokolla, joka 

tarjoaa sovelluksille tosiaikaisia ominaisuuksia, kuten jatkuvaa siirtotietä (esimerkiksi 

äänelle ja videolle), mukaan lukien ajoituksen uudelleenmuodostusta, pakettien 

häviämisen havaitsemista ja datan sisällön tunnistamista. RTCP tarjoaa tukea Internetin 

tosiaikaisille ryhmäneuvotteluille, jotka voivat olla minkä kokoisia tahansa. Tähän tukeen 

kuuluvat lähteen tunnistaminen ja yhdyskäytävätuki, kuten myös ääni- ja videosillat sekä 

monilähetys-yksilähetysmuuntimet. Se tarjoaa myös QoS-palautetta vastaanottajilta 

monilähetysryhmälle, kuten myös tukee erilaisten mediavirtojen synkronointia. /2, s. 182./ 
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4 KESKEISET VOIP-PROTOKOLLAT 

4.1 H.323 

H.323 on ITU-T:n määritys äänen, videon ja datan lähettämisestä IP-verkon yli Internet 

mukaan lukien. Se sisältää kuvauksen kahden pisteen välisestä yhteydestä sekä 

yhteyksien hallinnasta, merkinannosta, multimediasta, kaistaleveyden hallinnasta, äänen- 

ja kuvankoodauksesta sekä liitännöistä muihin verkkoihin. H.323-standardin mukaisessa 

verkossa signalointi tapahtuu neljällä siirtoprotokollalla, jotka ovat RAS (Registration, 

Admission and Status; käyttäjien rekisteröinti ja tilatieto), Q.931 (huolehtii puhelun 

muodostuksesta ja lopetuksesta), H.245 (kanavien käyttö ja kapasiteetti) sekä H.235 

(turvallisuus ja käyttäjän tunnistus). /2, s. 231; 3, s. 78./ 

 

H.323-järjestelmän elementteihin kuuluvat päätteet (terminal), yhdyskäytävät (gateway), 

portinvartijat (gatekeeper) ja MCU-yksiköt (Multipoint Control Units). Päätteet, joita 

kutsutaan myös liitäntäpisteiksi, tarjoavat point-to-point- ja multipoint-neuvottelua äänelle ja 

valinnaisesti videolle ja datalle. Yhdyskäytävät yhdistävät yleisen puhelinverkon tai ISDN-

verkon H.323-liitäntäpisteeseen. Portinvartijat valvovat sisäänpääsyä ja tekevät osoitteiden 

muunnoksia päätteille tai yhdyskäytäville. MCU-yksiköt ovat laitteita, joiden avulla on 

mahdollista kahden tai useamman päätteen tai yhdyskäytävän tehdä joko ääni- tai 

videoneuvotteluistuntoja. /2, s. 232./ H.323 tarjoaa lukuisia koodekki- ja 

pakkausvaihtoehtoja. Kaikissa sovelluksissa ei tarvita esimerkiksi videokuvalta 

huippuerottelukykyä tai puheenkoodaukselta koko 20 hertsin ja 20 kilohertsin välistä 

taajuuskaistaa. Toisaalta taas tiedonsiirto on aina kahden kauppa. Myös vastaanottavalla 

osapuolella on sanottavansa siihen, mitä tekniikoita tiedon pakkauksessa ja koodauksessa 

käytetään. Eri pakkaustekniikoiden tarjoama tilansäästö tiedonsiirtoverkoissa on erittäin 

tervetullutta. Jos esimerkiksi yksi piirikytkentäinen puhelu vie kaistaa pakkaamattomana 

noin 64 kilobittiä sekunnissa, saadaan kehittyneillä pakkaustekniikoilla tilantarve 

vähenemään jopa viiteen kilobittiin sekunnissa. Tämä tarkoittaa, että samaan tilaan 

saadaan mahtumaan jopa 12 samanaikaista puhelua. /3, s. 78–79./ 

 

4.2 SIP 

Yhteysjakson aloitusprotokolla (Session Initiation Protocol, SIP) on osa yleistä IETF:n 

multimedia-arkkitehtuuria. SIP on tekstipohjainen sovelluskerroksen merkinantoprotokolla, 

jonka viestisyntaksi ja otsikon kentät ovat identtisiä HTTP-protokollan (Hypertext Transfer 

Protocol) kanssa. SIP-viestit lähetetään TCP:n tai UDP:n yli, jonka kautta viestejä 

kuljetetaan yhdessä TCP-yhteydessä tai UDP-datagrammissa. SIPiä käytetään 

multimediaistuntojen muodostamiseen, ylläpitoon ja lopettamiseen. IETF:n tavoite on luoda 

kerrostettu ja toiminnallinen arkkitehtuuri, jossa erityispiirteet ja toiminnallisuus on 

toteutettu erittäin optimoiduilla protokollilla. SIP on joustava protokolla, jolla on 
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laajennusominaisuuksia lisäpiirteille ja palveluille. Lisäksi SIP voi toimia yhdessä muiden 

merkinantoprotokollien kanssa, kuten esimerkiksi H.323:n kanssa. /2, s. 253, 256, 262./ 

ITU-T:n H.323-merkinantostandardi eroaa IETF:n SIP-protokollasta. SIP:n etuja H.323-

standardiin verrattuna ovat esimerkiksi nopeampi puhelun muodostumisaika sekä 

yksinkertaisempi HTTP-tyyppinen toteutus, jonka modulaarinen arkkitehtuuri sisältää 

toimintoja, jotka sijaitsevat erillisissä protokollissa. SIP-toteutus on myös tilaton, joka 

tarkoittaa, että kaikkien palvelimien ei tarvitse pitää yllä puhelun tilaa. /2, s. 262./ 

 

4.3 SGCP ja MGCP 

Pakettiverkon ”päästä päähän”-yhteydet muodostetaan käyttämällä SGCP:tä tai MGCP:tä, 

joka on avoin mekanismi yhteyksien muodostamiseen IP-verkoissa. SGCP ja MGCP ovat 

UDP-pohjaisia tapahtumaprotokollia, jotka mahdollistavat fyysisten tai loogisten 

liitäntäpisteiden edustamien yhteyksien käsittelyn. Yhteydet kuvataan käyttämällä 

ominaisuuksia, kuten IP-osoite ja koodekki. SGCP ja MGCP hallitsevat puhelun 

aloituspyynnöt ja puhelinten yhteydet, jotka on kytketty yhdyskäytäviin, kuten kaapeli- tai 

DSL-modeemit. /2, s. 298./ 

 

Yksinkertaisen yhdyskäytäväprotokollan (Simple Gateway Control Protocol, SGCP) avulla 

puhelunohjauselementit voivat ohjata yhteyksiä runkoverkkojen, koti- ja pientoimistojen ja 

pääsytyyppisten VoIP-yhdyskäytävien välillä. Yhdyskäytävät konvertoivat aikajakoisesti 

kanavoitua (Time Division Multiplexing, TDM) ääntä pakettiääneksi. 

Puhelunohjauselementtejä sanotaan yleensä puheluagenteiksi (Media Gateway Controller, 

MGC). SGCP:tä käytetään puhelujen muodostamiseen, ylläpitoon ja katkaisuun IP-verkon 

yli. Tämä toteutetaan ohjaamalla vaadittavia yhteyksiä liitäntäpisteiden välillä. Puhelujen 

kelpuutus ja yhteydet eivät kuulu tähän protokollaan. SGCP ei sisällä 

turvallisuusmekanismeja luvattomiin puhelujen muodostamisiin tai häirintään. 

Määrityksessä sitä vastoin ilmoitetaan, että kaikkien tapahtumien oletetaan tapahtuvan 

turvallisessa Internet-yhteydessä. /2, s. 265–266./ 

 

Median yhdyskäytäväprotokolla (Media Gateway Control Protocol, MGCP) ohjaa VoIP-

yhteyttä MGC-elementtien kautta. MGCP:n ensimmäinen versio perustui SGCP:n ja 

IPDC:n fuusioon. MGCP hyödyntää samaa yhteystilaa kuin SGCP, jonka perusrakenteisiin 

kuuluvat liitäntäpisteet ja yhteydet. Liitäntäpisteet voivat olla fyysisiä tai loogisia ja yhteydet 

voivat olla point-to-point- tai multipoint-tyyppisiä. MGCP on isäntä-orja-protokolla (master-

slave). Puheluagentti toimii keskeisenä ohjaimena (isäntä) ja mediayhdyskäytävät (Media 

Gateway, MG) ovat orjalaitteita, jotka voivat ainoastaan raportoida puheluagentin pyytämiä 

tapahtumia ja suorittaa sen antamia komentoja. MGCP eroaa SIP- ja H.323-protokollista, 

jotka ovat vertaisverkkoprotokollia, mutta toimii niiden kanssa. MGCP on myös media- ja 

laiteohjainprotokolla. /2, s. 275–276; 8, s. 269; 9, s.204./ 
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5 PUHEEN SIIRTO 

5.1 Äänen digitalisointi, A/D-konversio 

Analoginen lähetys ei ole vahva eikä tehokas selviämään linjakohinasta, vaikka analoginen 

tietoliikenne on ihanteellista ihmisten kommunikoinnille. Puhelinverkkojen alkutaipaleella, 

kun analogista lähetystä johdettiin vahvistimien läpi signaalin voimistamiseksi, ei vain ääni 

vahvistunut vaan linjakohina vahvistui myös. Tuo linjakohina johti usein 

käyttökelvottomaan yhteyteen. Linjakohinasta on paljon helpompaa erottaa digitaaliset 

näytteet, jotka muodostuvat ykkösistä ja nollista. Tästä syystä, kun analogiset signaalit 

generoidaan uudelleen digitaalisista näytteistä, puhdas ääni säilyy. Puhelinverkoissa 

alettiin käyttää pulssikoodimodulaatiota, kun tuon digitaalisen esitystavan edut tulivat 

ilmeiseksi. PCM (Pulse Code Modulation) muuntaa analogisen äänen digitaaliseen 

muotoon ottamalla analogisesta äänestä näytteitä 8000 kertaa sekunnissa ja 

konvertoimalla jokaisen näytteen numeeriseksi koodiksi. Nyquistin teoreemassa sanotaan, 

että jos analogisesta signaalista otetaan näyte kaksi kertaa nopeammin kuin kohteen 

korkein taajuus on, signaalin voi muodostaa takaisin analogiseen muotoonsa tarkasti. 

Näytteenoton nopeudeksi vaaditaan 8000 kertaa per sekunti (näytteiden väli 125 ms), 

koska puheen taajuusalue on alle 4000 Hz (4 kHz). /2, s. 171./ 

 

5.2 Äänen D/A-konversio 

Digitaalisesta analogiseen (Digital to Analog, D/A) tapahtuvat konversiot kiusaavat nykyisin 

myös tämän päivän puhelinverkkoja. Vaikka melkein kaikki puhelinrunkolinjat kehittyneissä 

maissa ovat nykyään digitaalisia, joskus niissäkin tapahtuu useita D/A-konversioita. Joka 

kerta, kun konversio tapahtuu digitaalisesta analogiseen ja takaisin, puheen 

aaltomuodosta tulee vähemmän ”tosi”. Ennen kuin äänen laatu heikkenee, tiivistetty puhe 

on heikompi näitä konversioita vastaan, vaikka tämän päivän puhelinverkot pystyvät 

käsittelemään ainakin seitsemän D/A-konversiota. On tärkeää huomata, että D/A-

konversio pitää tiukasti hallita ympäristössä, jossa puhetta tiivistetään. Vain kaksi D/A-

konversiota saa aikaan MOS-mittaustuloksen laskemisen nopeasti, kun käytetään 

G.729:ää. Ainoa keino hallita D/A-konversiota on saada verkkosuunnittelija 

suunnittelemaan VoIP-ympäristöön niin vähän D/A-konversioita kuin mahdollista. VoIP-

verkot, jotka käyttävät PCM-koodekkia (G.711), ovat juuri sopivan joustavia ongelmille, 

joita D/A-konversiot saavat aikaan tämän päivän puhelinverkoissa, vaikka D/A-konversiot 

vaikuttavat kaikkiin ääniverkkoihin. /2, s. 178./ 
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5.3 Äänen tiivistys ja koodekit 

64 kbps:n nopeuksisesta pulssikoodimodulaatiosta käytetään yleisesti kahta 

perusmuunnelmaa: µ-law ja a-law. Menetelmät ovat samanlaisia siinä, että niissä 

molemmissa käytetään logaritmista tiivistystä, jolla saavutetaan 12-13 bitin lineaarista 

PCM-laatua 8 bitillä, mutta ne eroavat toisistaan suhteellisen pienissä tiivistyksen 

yksityiskohdissa (µ-law’sta on hieman etua siinä, että sen signaalikohinasuhde-arvo on 

pieni). Käyttö on historiallisesti maihin ja alueisiin sidonnaista, sillä Pohjois-Amerikka 

käyttää µ-law:ta ja Eurooppa a-law’ta. On tärkeää huomata, että kun soitetaan 

kaukopuhelua, kaikista vaadittavista konversioista µ-law’sta a-law’hon on vastuussa µ-law-

maa. /2, s. 172./ Toinen usein käytetty tiivistysmenetelmä on mukautuva differentiaalinen 

pulssikoodimodulaatio (Adaptive Differential Pulse Code Modulation, ADPCM). Yleisesti 

käytetty ADPCM-toteutus on ITU-T G.726, jossa koodataan käyttämällä 4-bittisiä näytteitä, 

joilla saadaan siirtonopeudeksi 32 kbps. Toisin kuin pulssikoodimodulaatiossa, tässä ei 

koodata 4 bitillä suoraan puheen amplitudia, vaan eroja amplitudissa, kuten myös 

amplitudin muutoksien määrää, joiden avulla voidaan tehdä joitakin alkeellisia lineaarisia 

ennustuksia. /2, s. 172./ 

 

PCM ja ADPCM ovat esimerkkejä aaltomuotoisista koodekeista – tiivistämistekniikka, 

jossa käytetään hyväksi itse aaltomuodon toistuvia ominaisuuksia. Viimeisten 10–15 

vuoden aikana on kehitetty uusia tiivistysmenetelmiä, jotka edelleen hyödyntävät puheen 

generoinnin ominaisuuksia. Nämä tekniikat hyödyntävät signaalin käsittelyproseduureja, 

jotka tiivistävät puhetta lähettämällä vain yksinkertaista parametroitua tietoa alkuperäisestä 

puheesta ja äänielimien hahmotusta, joiden lähettäminen vaatii vähän kaistanleveyttä. /2, 

s. 172./ 

 

Nämä tekniikat voidaan ryhmittää yhteen yleisesti lähdekoodekeiksi, joihin kuuluu myös 

muunnelmia, kuten lineaarinen ennustava koodaus (Linear Predictive Coding, LPC), CELP 

(Code Excited Linear Prediction Compression) ja MP-MLQ (Multipulse Multilevel 

Quantization). ITU-T on standardoinut CELP-, MP-MLQ-, PCM- ja ADPCM-

koodausmenetelmät G-sarjan ehdotuksissaan. Puhelimen ja pakettiäänen kaikkein 

suosituimpiin äänen koodausstandardeihin kuuluvat seuraavat: 

• G.711 – Kuvaa 64 kbps -nopeuksisen PCM-äänen koodaustekniikkaa. G.711:llä 

koodattu ääni on jo oikeassa muodossa digitaalisen äänen kuljetukseen yleisessä 

puhelinverkossa tai PBX-vaihteen läpi. 

• G.726 – Kuvaa ADPCM-koodausta nopeuksille 40, 32, 24 ja 16 kbps. ADPCM-

ääntä voidaan välittää pakettiääniverkkojen, yleisen puhelinverkon tai PBX-

verkkojen välillä edellyttäen, että jälkimmäisessä on ADPCM-ominaisuus. 

• G.728 – Kuvaa 16 kbps -nopeuksisen alhaisen viiveen muunnelmaa CELP-

äänitiivistyksestä. 
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• G.729 – Kuvaa CELP-tiivistystä, jonka avulla ääni voidaan koodata 8 kbps -

nopeuksisiksi virroiksi. Tämän standardin kaksi muunnelmaa, G.729 ja G.729 

Annex A, eroavat suuresti muista laskennallisella monimutkaisuudellaan, jolla 

molemmat yleensä saavat puheen laaduksi jopa 32 kbps ADPCM. 

• G.723.1 – Kuvaa tiivistystekniikkaa, jota voidaan käyttää äänen tai muiden 

multimediapalvelukomponenttien äänisignaalien tiivistämiseen alhaisella 

bittinopeudella osana H.324-standardiperhettä. Tähän koodaukseen liittyy kaksi 

bittinopeutta: 5,3 ja 6,3 kbps. Suurempi bittinopeus perustuu MP-MLQ-

teknologiaan ja tarjoaa parempaa laatua. Hitaampi bittinopeus perustuu CELP-

teknologiaan ja tarjoaa hyvää laatua sekä järjestelmän suunnittelijoille 

lisäjoustavuutta. /2, s. 172–173./ 

 

5.4 Keskivertomielipide 

Äänen laatua voidaan testata kahdella tavalla: subjektiivisesti ja objektiivisesti. Koodekkeja 

on kehitetty ja hienosäädetty äänen laadun subjektiivisin mittausperustein. Standardit 

objektiiviset laadun mittaukset, kuten harmoninen kokonaissärö ja signaali-kohinasuhde, 

eivät korreloi hyvin ihmisen havaintokykyä äänen laadusta, joka loppujen lopuksi on usein 

useimpien äänentiivistystekniikoiden tavoite. Yleinen subjektiivinen mittaustesti 

äänikoodekin suorituskyvyn määrittämiseksi on keskivertomielipide (Mean Opinion Score, 

MOS). MOS-testejä tehdään kuulijaryhmälle. On tärkeää saada paljon kuulijakuntaa ja 

näytemateriaalia, kun MOS-testiä tehdään, koska äänen laatu ja ”soundi” ovat yleensä 

subjektiivisia. Kuulijat antavat jokaiselle puhenäytteelle arvosanan väliltä 1 (huono) – 5 

(erinomainen). Äänistä lasketaan keskiarvo, josta saadaan keskivertomielipide. /2, s. 173./ 

MOS-testiä käytetään myös vertailuun, kuinka hyvin tietty koodekki toimii vaihtelevissa 

tilanteissa, kun mukana on erilaisia taustakohinatasoja, monia koodauksia ja koodauksen 

purkamisia jne. Sen jälkeen noita syntyneitä tietoja voidaan käyttää muiden koodekkien 

vertailuun. Taulukossa 1 on lueteltuna useiden ITU-T-koodekkien MOS-mittaustulokset ja 

siitä näkyy mm. hitaiden koodekkien ja standardin PCM:n välinen suhde. /2, s. 174./ 

 

Taulukko 1. ITU-T-koodekkien MOS-mittaustulokset. /2, s. 174/ 
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6 PUHEEN SIIRRON ONGELMIA 

6.1 Palvelun laatu 

Palvelun laatu (Quality of Service, QoS) viittaa sekä palveluluokkaan (Class of Service, 

CoS) että palvelutyyppiin (Type of Service, ToS). Palveluluokan ja -tyypin perusajatuksena 

on hankkia kaistanleveyttä ja viivettä jotain tiettyä sovellusta varten. Palveluluokan avulla 

verkonhoitaja voi ryhmitellä erilaisia pakettivirtoja, joilla jokaisella on erilaiset viive- ja 

kaistanleveysvaatimukset. Palvelutyyppikenttä on IP-otsikossa, jolla palveluluokka 

saadaan käyttöön. VoIP:n mukana tulee myös sen omia ongelmia. Palvelun laatu voi 

auttaa ratkaisemaan joitakin noista ongelmista, joihin kuuluvat pakettien häviäminen, 

värinä ja viiveen käsittely. Joitakin ongelmia joita palvelun laatu ei voi ratkaista, ovat 

levitysviive, koodekin, näytteenoton ja digitalisoinnin viive. ITU-T:n suosituksen mukaan 

hyvään äänenlaatuun ”päästä päähän”-viivettä ei sallittaisi yli 150 ms. Tämä on kuitenkin 

vain suositus ja henkilöstä riippuen hyvä äänenlaatu saattaa sisältää enemmän tai 

vähemmän viivettä. Taulukossa 2 on esimerkkilaskema ”päästä päähän”-viiveen 

muodostumisesta. /2, s. 189–191./ 

 

Taulukko 2. Esimerkki ”päästä päähän”-viiveen muodostumisesta. /2, s. 191/ 

 

 

Laatu voi olla ongelma: IP-liikenne koostuu datasta, joka on pakattu paketeiksi. Jokainen 

paketti sisältää ajallisesti tietynpituisen pätkän puheesta (10–30 ms). /3, s. 77./ Erilaisten 

ongelmien takia tiedonsiirrossa tapahtuu virheitä. Kaikki datapaketit eivät välttämättä tule 

perille, ja jos tulevat, eivät välttämättä oikeassa järjestyksessä ja oikeaan aikaan. 

Teknisesti signalointi hoidetaan eräänlaisen kehysrakenteen avulla, ja jos paketteja 

puuttuu, myös kehyksiä jää puuttumaan. Tämä voi aiheutua monestakin eri syystä, mutta 

yleisimpiä syitä ovat ruuhkainen verkko, pakettien viivästyminen, pakettien saapuminen 

väärässä järjestyksessä ja erilaiset kehysvirheet, jotka ovat syntyneet koodaus- tai 

dekoodausvaiheessa. /7, s. 87./ Jos informaatiosta puuttuu kymmenen prosentin verran, 
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se alkaa käytännössä jo merkittävästi vaikuttaa informaation laatuun. Viive ja kaiku ovat 

ikuisesi olleet vaikeita äänensiirtotekniikan ongelmia. Tässäkään sovelluksessa niistä ei 

ole päästy eroon. Teknisillä keinoilla ja digitaalisen signaalinkäsittelyn menetelmillä niiden 

vaikutusta voidaan (varsinkin kaiun) melko hyvin poistaa, mutta kokonaan eroon niistä ei 

päästä. /3, s. 78./ 

 

6.2 Viive 

Oman lukunsa muodostavat paketin siirron aikana syntynyt siirtoviive ja sen vaikutukset. 

Pakkaustekniikka vaikuttaa myös oleellisesti signaalin viivästymisaikoihin. Normaalin 

G.711-PCM-koodausalgoritmin viive on 0,75 millisekuntia, kun taas G.729a-pakkaus 

aiheuttaa kymmenen millisekunnin viipeen signaalin kulkuun. Lähiverkossa siirtoviive on 

noin kuusi mikrosekuntia kilomeriä kohti. Tämä ei tunnu paljolta, mutta omalta osaltaan 

vaikuttaa yhteyden laatuun. /3, s. 78./ Mitään varsinaisia kiveen kirjoitettuja määrittelyjä ei 

ole olemassa, vaan sallitut raja-arvot ovat pikemminkin tapauskohtaisia. Jotain suuntaa-

antavia arvoja voidaan kuitenkin esittää. Kaiku, joka on ongelmana kaikissa ääntä 

siirtävissä järjestelmissä, on eliminoitava mahdollisimman tehokkaasti. Jos signaalissa on 

viivettä yhteen suuntaan yli 25 millisekuntia, tarvitaan kaiunpoistojärjestelmää. Useimmissa 

järjestelmissä sallitaan alle 150 millisekunnin viipeitä. Tietyin rajoituksin suurempikin arvo 

on mahdollinen. Pakettien katoamisesta on esitetty monissa tutkimuksissa hyvinkin 

erilaisia arvoja. Joissakin kerrotaan alle yhden prosentin olevan hyvä arvo, kun taas 

toisessa, että vasta 5–10 prosentin katoamisista olisi merkittävää haittaa. /7, s. 87./ 

 

Standford Linear Accelerator Centerin (SLAC) tutkimuksissa on päädytty seuraaviin raja-

arvoihin: kulkuaikaviive molempiin suuntiin alle 300 millisekuntia ja pakettien katoaminen 

alle 2,5 prosenttia. Viivettä syntyy aina, kun signaalia siirretään. Muutama viivekomponentti 

on melko hyvin ennustettavissa ja jopa laskettavissa. Viipeiden pääasialliset lähteet ovat 

koodausalgoritmit, VoIP-kehyksien siirtäminen siirtoverkkoon, signaalin kulkuaikaviive 

verkossa ja verkossa olevien komponenttien aiheuttama viive. Algoritmista riippuen 

koodauksessa tapahtuva viive on noin 0,125-30 millisekuntia. Pakettien saattaminen 

verkon vietäväksi ottaa aikaa 0,18-25,8 millisekuntia. Tämä riippuu oleellisesti käytettävän 

yhteyden tyypistä. Suurin mitattu nopeus on kymmenen megabittiä sekunnissa ja hitain 64 

kilobittiä sekunnissa. Kulkuaikaviive riippuu oleellisesti siirtoverkon materiaalista. Optinen 

kuitu hidastaa signaalia yleensä 0,005 millisekuntia kilometrillä ja koaksiaalikaapeli noin 

0,006 millisekuntia kilometriä kohti. /7, s. 88./ 

 

VoIP-viivettä luonnehditaan ajan määräksi, joka kuluu puheen lähtiessä puhujan suusta ja 

saapuessa kuulijan korvaan. Nykypäivän puhelinverkoissa on läsnä kolmen tyyppistä 

viivettä: levitysviive, sarjoitusviive ja käsittelyviive. Levitysviiveen saa aikaan valon nopeus 

kuitu- tai kuparipohjaisissa verkoissa. Käsittelyviiveeseen – jota kutsutaan myös 

prosessointiviiveeksi – on määritelty monia eri syitä viiveeseen (varsinainen paketointi, 
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tiivistys ja pakettikytkentä) ja sen saa aikaan laitteet, jotka välittävät kehystä verkon läpi. 

Sarjoitusviive on se ajan määrä, joka kuluu todellisuudessa viedä bitti tai tavu rajapinnalle. 

Sarjoitusviiveen vaikutus viiveeseen on suhteellisen pieni, joten sitä ei käsitellä tässä 

syvällisesti. /2, s. 167–168./ 

 

 

Levitysviive 
Valo kulkee tyhjiössä nopeudella 186 000 mailia per sekunti ja elektronit matkaavat 

kuparia tai kuitua noin 125 000 mailia per sekunti. Kuituverkko, joka ylettyy puoleen väliin 

maapalloa (13 000) mailia, saa aikaan yhteen suuntaan noin 70 millisekunnin (70 ms) 

viiveen. Viive voi yhdessä käsittelyviiveen kanssa saada aikaan huomattavaa äänen 

huonontumista, vaikka se on melkein huomaamaton ihmiskorvalle. /2, s. 168./ 

 
 
Käsittelyviive 
Laitteet, jotka välittävät kehystä verkon läpi, saavat aikaan käsittelyviivettä, kuten 

aikaisemmin mainittiin. Käsittelyviiveet voivat vaikuttaa perinteisiin puhelinverkkoihin, mutta 

nämä viiveet ovat suurempi huoli paketoiduissa ympäristöissä. Valmistajat voivat päättää, 

kuinka monta puhenäytettä he haluavat lähettää yhdessä paketissa. Jokainen lisäys 

näytteiden määrässä per kehys nostaa viivettä 10 millisekunnilla, koska G.729 käyttää 10 

millisekunnin puhenäytteitä. Jos näistä puhenäytteistä sijoitetaan kaksi (kummallakin 10 

ms viive) yhteen pakettiin, paketin viive on 20 ms. Kun käytetään G.729:ää, tapahtuu 

alussa 5 ms viive, joka saa alkuviiveen määräksi 25 ms ensimmäiselle puhekehykselle. /2, 

s. 168./ 

 

 

Jonotusviive 
Pakettipohjainen verkko kokee viiveitä myös muista syistä. Eräs niistä on aika, joka 

tarvitaan itse paketin siirtämiseen tulostusjonoon (pakettien kytkentä) ja jonotusviive. 

Pidettäessä paketteja jonossa rajapinnan ulkoisen ruuhkan takia, on tuloksena 

jonotusviivettä. Jonotusviivettä esiintyy, kun paketteja lähetetään ulos enemmän, kuin 

rajapinta voi käsitellä tiettynä aikana. Tulostusjonossa syntyvä jonotusviive on viiveen 

toinen syy. Tämä tekijä tulisi pitää pienempänä kuin 10 ms aina kuin se on mahdollista 

esimerkiksi käyttämällä jonotusmenetelmiä, jotka on optimoitu verkolle. /2, s. 168–169./ 

 

ITU-T:n G.114-ehdotuksessa määritetään, että hyvälle äänen laadulle ei tulisi sallia 

enempää ”päästä päähän”-viivettä kuin 150 ms yhteen suuntaan. Jotkut viivemuodoista 

ovat pitempiä, vaikkakin hyväksyttyjä, koska muita vaihtoehtoja ei ole. Esimerkiksi 

satelliittilähetyksessä siirtoon menee noin 250 ms satelliitin saavuttamiseksi ja toiset 250 

ms takaisintuloon maahan. Tästä tulee kokonaisviiveeksi 500 ms. Vaikka ITU-T:n 

ehdotuksessa huomautetaan, että tämä on äänen laadun hyväksyttävyyden ulkopuolella, 
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monia keskusteluja tapahtuu joka päivä satelliittiyhteyksien kautta. Siten äänen laatua 

usein määritellään sen perusteella, mitä käyttäjät ovat valmiita hyväksymään ja 

käyttämään. Hallitsemattomassa ruuhkaisessa verkossa jonotusviive voi lisätä viivettä 

kahdella sekunnilla (tai johtaa siihen, että paketti pudotetaan). Niin pitkää viivejaksoa 

tuskin hyväksytään missään ääniverkossa. Jonotusviive on vain yksi komponentti ”päästä 

päähän”-viiveestä. Toinen vaikuttava viive on värinä. /2, s. 169./ 

 

6.3 Värinä 

Yksinkertaisesti ilmaistuna värinä (jitter) on paketin saapumisajan vaihtelua. Värinä on eräs 

asia, jota esiintyy ainoastaan pakettipohjaisissa verkoissa. Toisaalta 

pakettiääniympäristössä lähettäjän odotetaan lähettävän luotettavasti äänipaketteja 

säännöllisin aikavälein (esimerkiksi yhden kehyksen lähetys joka 20:s millisekunti). Nuo 

äänipaketit voivat viivästyä koko pakettiverkon ajan eivätkö ne saavu samanlaisin 

säännöllisin aikavälein vastaanottavaan asemaan (esimerkiksi niitä ei voi ottaa vastaan 

joka 20:s millisekunti; katso kuvaa 2). Eroa joka syntyy ajallisesti, kun paketin odotetaan 

saapuvan ja kun se todellisuudessa sitten saapuu, sanotaan värinäksi. Kuvasta 2 voidaan 

nähdä, että ajan määrä, joka kuluu pakettien A ja B lähettämiseen ja vastaanottamiseen, 

on sama (D1=D2). Paketti C kuitenkin kohtaa verkossa viivettä ja se otetaan vastaan 

myöhemmin kuin odotettiin. Tästä syystä on tarpeen värinäpuskuri, jolla piilotetaan 

pakettien väliset viiveiden vaihtelut. Huomaa, että värinä ja kokonaisviive eivät ole sama 

asia, vaikka pakettiverkon runsas värinä voi kasvattaa kokonaisviiveen määrää. Tämä siitä 

syystä, että mitä enemmän värinää on, sitä suurempi värinäpuskuri tarvitaan 

kompensoimaan pakettiverkon ennustamatonta luonnetta. /2, s. 170./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Pakettien saapumisajan vaihtelu (värinä). /2, s. 170/ 

 

 

Jitter-puskuri on yleensä verkkoon fyysisesti liitetty laite, jonka asetuksia täytyy voida 

jollain keinolla muutella. Samalla menetelmällä voidaan seurata puskurin kirjoittamaa lokia 

vaikkapa juuri näistä muistiintallennusajoista. Tietenkin tarkempi tulos saadaan mittaamalla 
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analysaattorilla tietynpituisesta testilähetyksestä yksittäisten pakettien saapumisaikojen 

väliset ajat. /7, s. 87./ Laitevalmistajista esimerkiksi Cisco on kehittänyt myös dynaamisia 

värinäpuskureita. Hyvin suunniteltu dynaaminen värinäpuskuri on paras mekanismi 

pakettipohjaisten ääniverkkojen käyttöön, vaikka monet valmistajat valitsevat käyttöönsä 

staattisen värinäpuskurin. Dynaaminen värinäpuskuri on jono, joka voi kasvaa tai kutistua 

eksponentiaalisesti RTP-pakettien saapumisaikojen perusteella. Värinä ei ole tavallisesti 

suuri ongelma eikä värinäpuskurin tarvitse merkittävästi myötävaikuttaa ”päästä päähän”-

kokonaisviiveeseen, jos dataverkko on suunniteltu hyvin ja sen varotoimenpiteistä 

huolehditaan. Ohjelmistoissa voidaan käyttää RTP-aikaleimoja päättelyyn, minkä tasoista 

värinä on, jos sitä on ollenkaan koko verkossa. /2, s. 170./ 

 

Yksi tapa tutkia värinäilmiön esiintymistä on analysoida värinän poistamiseen tarkoitettujen 

jitter- eli värinäpuskurien toimintaa. Ne vastaanottavat paketteja jonkin tietyn ajan 

muistiinsa ja lähettävät paketit eteenpäin tarkalleen tasaisin väliajoin. Värinäpuskuri voi 

säätää muistiintallennuksen aikaa siten, että sen on mahdollista lähettää kaikki paketit 

tasavälein. Nyt voidaan tutkia vain muistiintallennuksen aikaa, ja niin saadaan selville 

verkossa eriaikaisesti perille tulleiden pakettien osuus. Myös värinän, samoin kuin monen 

muunkin verkon parametrin huononeminen tietyn raja-arvon ohi, aikaansaa puheen 

muuttumisen sellaiseksi, ettei ihminen voi sitä enää ymmärtää. Laskennallisin menetelmin 

tämän raja-arvon määritteleminen on vaikeaa varsinkin, kun monet verkon ominaisuudet 

vaikuttavat toisiinsa. Ihmisen korva on valitettavasti vieläkin ainoa täysin ehdoton 

arvostelija sille, saako siirretystä informaatiosta selvää vai ei. Kone taas voi olla apuna 

siinä vaiheessa, kun halutaan tietää tarkasti, mikä verkossa mättää ja aiheuttaa 

mahdollisesti yhteyden huonon laadun. /7, s. 87./ 

 

6.4 Kaiku 

Puhelinkeskustelussa kaiku saa keskustelun huonosti ymmärrettäväksi ja voi vaihdella 

hieman kiusallisesta sietämättömään. Oman äänen kuuleminen vastaanottimessa samalla, 

kun puhuu, on yleistä ja rauhoittavaa puhujalle. Oman äänen kuuleminen 

vastaanottimessa viiveen jälkeen, joka voi olla yli 25 ms, voi kuitenkin aiheuttaa 

keskeytyksiä ja rikkoa keskustelun kulkua. Perinteisessä puhelinverkossa kaiun saa aikaan 

tavallisesti impedanssiero, joka syntyy puhelinkeskuksen neljän johdon konversiossa 

kaksijohtoiseksi silmukaksi. Standardissa yleisessä puhelinverkossa kaikua säädellään 

kaiun kumoajilla ja impedanssien vastaavuuksien tiukalla kontrollilla yleisissä 

heijastuspisteissä. Kaiulla on kaksi haittatekijää: se voi olla äänekästä ja se voi olla pitkä. 

Mitä äänekkäämpi ja pitempi kaiku on, sitä kiusallisempi siitä tietysti tulee. /2, s. 175./ 

 

Tämän päivän pakettipohjaisissa verkoissa voidaan rakentaa kaiun kumoajia hitaisiin 

koodekeihin ja käyttää niitä jokaisessa digitaalisen signaalin käsittelypisteessä (esimerkiksi 

DSP:ssä). Joidenkin valmistajien toteutuksissa kaiun kumoaminen on tehty ohjelmistolla; 
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tämä käytäntö vähentää voimakkaasti kaiun kumoajan etuja. On tärkeää heti alussa 

määrittää sopiva määrä kaiun kumoamista, kun VoIP-laitteita aletaan asentamaan. Ellei 

kaiun kumoamista määritetä tarpeeksi, soittajat kuulevat kaikua puhelun aikana. Vie 

enemmän aikaa, ennen kuin kaiun kumoaja pystyy ottamaan kaiun kiinni ja kumoamaan 

sen, jos kaiun kumoamista on liian paljon. /2, s. 175–176./ 

 

6.5 Pakettien häviäminen 

Pakettien häviäminen dataverkoissa on sekä yleistä että odotettua. Itse asiassa monet 

protokollat käyttävät hyväkseen tietoa pakettien häviämistä verkon tilan arviointiin, jonka 

perusteella ne voivat vähentää lähettämiensä pakettien määrää. Kun dataverkkoon 

laitetaan kriittistä liikennettä, on tärkeää kontrolloida tuossa verkossa tapahtuvaa pakettien 

häviämistä. Protokollille, jotka eivät siedä pakettien häviämistä hyvin, pitää rakentaa hyvin 

suunniteltu verkko, joka voi priorisoida ajoitukselle herkän datan muusta datasta ja joka 

selviää viiveestä ja pakettien häviämisestä. On tärkeää rakentaa verkko, jossa voidaan 

kuljettaa onnistuneesti ääntä luotettavalla ja ajoissa tapahtuvalla tavalla, kun ääntä 

laitetaan dataverkkoihin. Myös se auttaa, jos voidaan käyttää mekanismeja, jotka tekevät 

äänen jonkin verran vastustuskykyiseksi ajoittaiselle pakettien häviämiselle. /2, s. 176./ 

 

Pakettien katoamista yritetään peittää muun muassa korvaamalla kadonnut informaatio 

edellisellä perille tulleella tiedolla tai tuottamalla tilalle täysin keinotekoinen signaali, joka 

mahdollisimman tarkasti vastaa sitä, mikä oikean paketin sisältö olisi voinut olla. Tämä ei 

voi olla vaikuttamatta äänen laatuun ja tietenkin se vielä korostuu ruuhka-aikoina ja 

huonosti suunnitelluissa verkoissa. /3, s. 78./ 
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7 CONTACT CENTER -JÄRJESTELMÄ 

7.1 Cisco Unified Contact Center 

Cisco Unified Contact Center (Cisco UCC, aiemmin Cisco IP Contact Center tai Cisco 

IPCC) on Cisco Systemsin luoma yhteyskeskusratkaisu, joka mahdollistaa mm. älykkään 

puhelureitityksen, tietokoneiden ja puhelinten välisen integraation, IP-verkossa tapahtuvan 

monikanavaisen yhteydenottojen käsittelyn, vuorovaikutteiset äänivasteet (IVR), puhelujen 

jonotuksen sekä konsernin laajuisen raportoinnin. Palveluntarjoaja ylläpitää toimitiloissaan 

tai laitekeskuksessaan yhteyskeskuksen tarvitsemaa järjestelmäinfrastruktuuria, jonka 

useat asiakkaat jakavat. Asiakkailla voi olla käytössään IP- tai aikajakoiseen kanavointiin 

(TDM) perustuvia verkkorakenteita tai näiden yhdistelmiä. UCC-ratkaisu käsittää sarjan 

palveluja, jotka voidaan ottaa käyttöön heti tai tarpeen mukaan. /17, s. 1; 5, s. 19./ 

 

Järjestelmän palveluihin kuuluvat muun muassa: 

• Virtuaalinen puhelinkeskus (virtual call center) – Puheluiden reititys yrityksen 

haarakonttoreissa tai kotona toimiville asiakaspalvelijoille eli niin kutsutuille 

agenteille sijainnista riippumatta. 

• Tietokoneiden ja puhelinten välinen integraatio (Computer Telephony 
Integration, CTI) – Verkossa tapahtuva automaattinen puhelunvälitys (Automatic 

Call Distribution, ACD) yhdistettynä CTI-palveluihin. 

• Vuorovaikutteinen äänivaste (Interactive Voice Response, IVR) – IVR-

toiminnoilla voidaan soittajille joko tarjota tietoa tai kerätä sitä heiltä ennen kuin 

puhelu yhdistetään varsinaiselle agentille. 

• Älykäs puheluiden reititys (intelligent call routing) – Puheluiden reititys 

asiakaspalvelukeskusten välillä puhelun sisältämän tiedon (valittu numero tai 

soittajan tunniste), agenttien tavoitettavuuden ja tietokantojen sisältämien 

asiakastietojen perusteella. /17, s. 1./ 

 

7.2 UCC-palvelinytimen rakenne 

Cisco UCC:n tärkeimmät palvelin- ja ohjelmistokokonaisuudet sekä niiden tehtävät ovat: 

• Kommunikaatioinfrastuktuuri: Cisco CallManager (CCM). 

• Jonotus- ja itsepalvelut: IP Interactive Voice Response (IP IVR) tai Customer 

Voice Portal (CVP). 

• Yhteyskeskuksen reititys ja asiakaspalveluagenttien hallinta: ICM (Intelligent 

Contact Management), joka sisältää mm. reititykseen (CallRouter), 

tietojenkeräykseen (Logger) ja reunayhdyskäytäviin (Peripheral Gateway, PG) 

tarvittavat komponentit. 

• Asiakaspalveluagenttien yhteyssovellus: Cisco Agent Desktop (CAD) tai Cisco 

Toolkit Desktop. /18, s. 20./ 
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Näiden ydinkomponenttien lisäksi UCC-järjestelmään kuuluvat myös seuraavat 

osakokonaisuudet: 

• IP-puhelimet 

• Ääniyhdyskäytävät (Voice Gateway) 

• Lähi-/laajaverkkoinfrastruktuuri (Local Area Network/Wide Area Network, 

LAN/WAN) /18, s. 20./ 

 

Järjestelmän laitteet ja sovellusohjelmistot sijaitsevat joko palveluntarjoajan tai yrityksen 

omissa tietoliikennetiloissa, lukuun ottamatta IP-puhelimia, asiakaspalvelijoiden PC:itä 

sekä tietoliikenneverkkoa. Cisco UCC:n sisältämät peruskomponentit näkyvät kuvassa 3. 

/17, s. 2./ 

 

Kuva 3. Cisco UCC -yhteyskeskuksen esimerkkirakenne. /17, s. 2/ 

 

 

Cisco UCC mahdollistaa yritykselle monikanavaisen yhteydenottojen hallinnan. 

Järjestelmän ytimenä on älykäs kontaktien reititykseen räätälöity ”moottori” (engine), jonka 

avulla yhteydenotot voidaan käsitellä käyttäjäkohtaisiin sääntöihin perustuen ja riippumatta 

lähteestä tai soittajasta. Vaikka itse palvelinydin sijaitsisikin yrityksen omassa tai 

palveluntarjoajan omistamassa datakeskuksessa, voivat yritys ja tarvittaessa esimerkiksi 

sen haarakonttorit tai eri osastot itse ohjailla järjestelmää kuten muokata reitityssääntöjä tai 

lisätä taitoryhmiä. /17, s. 2./ 
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7.2.1 VoIP-yhdyskäytävä ja portinvartija 

VoIP-yhdyskäytävän (VoIP Gateway, VoIP GW) tehtävänä on siirtää liikenne tavallisesta 

piirikytkentäisestä puhelinverkosta pakettikytkentäiseen IP-verkkoon, yhdistää ja 

uudelleenyhdistää puheluja VoIP-päätepisteiden välillä sekä suorittaa puhelujen käsittelyä 

ja kytkentää. Portinvartija (Gatekeeper, GK) on verkkoelementti, jota yhdyskäytävä 

hyödyntää puhelujen siirrossa. /19, s. 20–21./ Portinvartija suorittaa osoitteenmuunnokset 

ja valvoo pääsyä päätelaitteille ja yhdyskäytäville. Lisäksi sen avulla voidaan tarjota 

päätteille ja yhdyskäytäville muita palveluja, mm. kaistanleveyden hallintaa sekä 

yhdyskäytävien paikkatietoja. /20, s. 3; 21, s. 3./ 

 

7.2.2 Cisco CallManager (CCM) 

Voice over IP -ratkaisun perustana on Cisco CallManager -sovellus, joka valvoo kaikkia 

VoIP-verkon aktiivisia komponentteja, joihin kuuluvat mm. IP-puhelimet, yhdyskäytävät, 

konferenssipuhelimet (conference bridge), lähdetietojen muuntokoodaus (transcoding 

resource) ja äänipostilaatikot (voicemail box). Ohjelmisto toimii Multimedia 

Communications Server (MCS) -palvelimilla, joita yleensä kutsutaan myös CallManager-

palvelimiksi. Ryvästämällä eli kytkemällä useita palvelimia yhteen ns. ryppäiksi (cluster), 

lisätään järjestelmän skaalautuvuutta ja virheensietoa. Yksittäinen Cisco CallManager -

palvelin kykenee palvelemaan satoja agentteja, kun taas vikasietoiseksi suunniteltu 

palvelinryväs tukee jopa tuhansia asiakaspalveluagentteja. CallManager kommunikoi 

yhdyskäytävien kanssa käyttämällä standardeja protokollia kuten H.323, MGCP ja SIP. IP-

puhelimet keskustelevat CallManagerin kanssa joko SIP- tai SCCP-protokollien 

välityksellä. /18, s.20–21; 22/ 

 

7.2.3 IP Interactive Voice Response (IP IVR) 

Interactive Voice Response tarjoaa UCC-järjestelmälle puhelujen kehote-, keräily- ja 

jonotuspalvelut. Koska IP IVR sijaitsee CallManagerin takana ja toimii ICM-ohjelmiston 

hallinnassa, se ei itsessään sisällä puhelujen hallintapalveluja – toisin kuin vaihtoehtoinen 

CVP (Customer Voice Portal). Jos järjestelmässä vapautuu agentti, ICM kehottaa IP IVR:n 

siirtämään tulevan puhelun agentille, jonka jälkeen IP IVR vuorostaan pyytää 

CallManageria siirtämään sen valitun agentin puhelimeen. CallManager tarjoaa 

puhelunkäsittelyn ja kytkennän yhdyskäytävältä IP IVR:lle käyttäen G.711 tai G.729 RTP-

protokollia. IP IVR -ohjelmistoa ajetaan palvelintietokoneilla, jotka koneesta riippuen 

kykenevät palvelemaan jopa kolmeasataa IP IVR -porttia. /18, s. 21–22./ 
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7.2.4 Customer Voice Portal (CVP) 

Customer Voice Portal on IP IVR:lle vaihtoehtoinen tapa toteuttaa puhelujen kehote-, 

keräily-, jonotus- ja hallintapalvelut käyttämällä standardeja web-pohjaisia tekniikoita. CVP-

arkkitehtuuri on hajautettu, vikasietoinen ja erittäin skaalautuva. CVP-järjestelmässä 

ääniliikenne terminoidaan eli välitetään Cisco IOS (Internetwork Operating System) -

yhdyskäytäville. Ne toimivat vuorovaikutteisesti CVP-sovelluspalvelimen kanssa käyttäen 

puheelle VoiceXML- ja puhelunohjaukseen H.323-protokollia. CVP-ohjelmisto on tiukasti 

integroitu ICM-ohjelmistoon sovellusten hallintaa varten. ICM:ssa käytettävillä 

komentokielisillä ohjelmilla eli skripteillä (script) ohjataan erilaisten toimintalohkojen 

suoritusta, kuten esimerkiksi median ja tiedostojen toistoa (tiedotteet, musiikki tms.), 

valikkoja sekä tietojen keruuta. CVP:n avulla voidaan nauhoitetuissa tiedotteissa tukea 

useita eri kieliä ja lisäksi käyttöön voidaan ottaa puheentunnistus ja tekstin puheeksi 

kääntävä ominaisuus (text-to-speech). ICM-ohjelmiston kautta CVP voi myös käyttää 

asiakastietokantoja tai muita sovelluksia hyväkseen. /18, s. 21./ 

 

7.2.5 Intelligent Contact Management (ICM) 

Cisco Unified Intelligent Contact Management on suurikapasiteettinen ja korkean 

luotettavuuden omaava palvelualusta, joka tarjoaa laajan joukon palveluja sekä IP- että 

TDM-pohjaisille verkoille. /17, s. 3./ ICM-ohjelmisto mahdollistaa yhdessä CallManager- ja 

IP Queuing -alustojen (ts. IP IVR ja CVP) kanssa yhteyskeskuspalvelut. Näihin kuuluvat  

mm. agenttien tilatietojen hallinta, agentin valinta, puhelun reititys ja jonotuksen ohjaus, 

IVR:n hallinta, CTI Desktop -ohjelmiston tilaikkunat sekä yhteyskeskuksen raportointi. ICM-

ohjelmisto on kokoelma moduuleja, joita voidaan ajaa useammalla palvelimella. /18, s. 25./ 

 

ICM:n ohjelmistoytimeen kuuluvia moduuleja ovat muun muassa: 

• CallRouter, joka vastaa puhelujen ja asiakaskontaktien reitityspäätöksistä. 

• Logger on tietokantaserveri, joka sisältää konfiguraatiotiedot sekä raportoinnit. 

• Agent Peripheral Gateway (APG) on palvelin, jossa suoritetaan CCM PIM-, CTI 

Server-, CTI OS- ja IP IVR PIM -prosesseja. 

o Cisco Unified CallManager Peripheral Interface Manager (CCM PIM) toimii 

käyttöliittymänä CallManager-ryppääseen, JTAPI-protokollan välityksellä. 

o VRU PIM (Voice Response Unit PIM) tai IP IVR PIM toimii liityntänä IP 

IVR -rajapinnassa, SCI-protokollan (Service Control Interface) välityksellä. 

o CTI Server toimii CTI OS -prosessin liittymärajapinnassa. 

o CTI Object Server (CTI OS) on palvelin- ja ohjelmistoalusta, jonka avulla 

asiakaskontakteja hallitaan ja, joka mahdollistaa monimutkaistenkin CTI-

sovellusten luomisen. 

• Administrative Workstation (AW) on kokoelma työkaluohjelmistoja ICM:n asetusten 

hallintaan. /18, s. 25./ 
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Kuvassa 4 on esiteltynä esimerkki ICM:n toiminnasta järjestelmässä, jossa käytetään IP 

IVR:ää. Esimerkin alkutilanteessa oletetaan, että puhelun saapuessa yhtään 

asiakaspalveluagenttia ei ole vielä valmiina sitä vastaanottamaan, joten puhelu reititetään 

ICM:n kautta IP IVR:lle. Puhelun yhdistyttyä IP IVR:lle, sille tarjotaan jonotuspalveluja 

kuten tiedotteita, musiikkia jne. Vapaan agentin ilmestyessä, ICM ohjaa IP IVR:n 

siirtämään puhelun agentin puhelimeen. Samaan aikaan ICM lähettää agentin 

työpöytäsovellukselle myös tunnistetietoja soittajasta kuten ANI (Automatic Number 

Identification), DN (Directory Number) ja sekä muuta CTI- ja puheludataa. /18, s. 22–23./ 

 

Kuva 4. Puhelun kulku, kun käytössä on IP IVR. /18, s. 23/ 

 

 

Puhelun kulku (kuva 4): 

1. Puhelu saapuu PSTN-verkosta ääniyhdyskäytävään. 

2. Reitityspyyntö (MGCP tai H.323) lähetetään CallManagerille. 

3. Reitityspyyntö (JTAPI) lähetetään ICM:lle. 

4. ICM suorittaa reititysskriptin. Koska yhtään vapaata agenttia ei löydy, palauttaa 

skripti IP IVR -tunnuksen. 

5. ICM ohjaa CallManagerin siirtämään puhelun IP IVR:lle. 

6. IP IVR ilmoittaa ICM:lle puhelun saapuneeksi. 

7. ICM ohjaa IP IVR:ää soittamaan jonotiedotteita. 

8. Agentti vapautuu (edellinen puhelu loppui tai vaihtoi itse valmiustilaan). 

9. ICM siirtää puhelutiedot valitun agentin näytölle ja ohjaa IP IVR:ää siirtämään 

puhelun agentin puhelimeen. 

10. IP IVR siirtää VoIP-puhelun agentin puhelimeen. 

11. Agentti vastaa puheluun. /18, s. 23./ 
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7.2.6 Network Applications Manager (NAM) 

Network Applications Manager (NAM) mahdollistaa operaattoreille, palveluntarjoajille sekä 

useampaa ICM:ää käyttäville yrityksille älykkäiden puhelujen reititys- ja käsittelypalvelujen 

tarjoamisen. NAM on puhelujen käsittelysovellus, joka mahdollistaa puhelureitityksen 

maantieteellisesti hajanaiseen yhteyskeskukseen. Järjestelmä vastaanottaa reaaliaikaista 

tilatietoa jokaiselta puhelinkeskuksen kytkinjärjestelmältä luodakseen kuvan agenttien, 

puhelujen ja oheislaitteiden sen hetkisestä tilasta. Tämä sekä mahdollisuus puhelujen 

siirtämiseen erilaisten kytkentäalustojen (piiri- ja pakettikytkentä) ja useiden operaattorien 

kautta ovat älykkään puhelureitityksen perustana. /23, s. 19–20./ 

 

NAM:ssa useampaa ICM-ohjelmistoa käytetään yhden laitealusta päällä ja jokainen näistä 

ICM:sta voi palvella joko yhtä tai useampaa asiakasta. NAM toimii lähes samoin kuten 

Service Control Point (SCP) -järjestelmä ja siirtää saapuvat puhelut yksittäisille 

palvelutilaajille perustuen soitettuun numeroon (dialed number, DN), soittajatunnisteeseen 

(calling line ID, CLID) ja näppäinvalintoihin (caller-entered digits, CED). Kuvassa 5 on 

yleiskuva NAM-järjestelmästä. /23, s. 25./ 

 

Kuva 5. Yleiskuva NAM-järjestelmästä. /23, s. 25/ 

 

 

Yleensä palveluntarjoajan NAM käsittelee suurimman osan reitityspyynnöistä loppuun asti. 

Kuitenkin jotkin pyynnöt voidaan siirtää Customer ICM (CICM) -ohjelmistolle, jossa ne 

käsitellään asiakaskohtaisten sääntöjen mukaan. NAM käyttää hajautettua kaksisäikeistä 

arkkitehtuuria, joka mahdollistaa yhden ICM:n siirtää reitityspyynnöt toiselle ICM:lle. 

Ensimmäinen ICM, jota siis kutsutaan NAM:ksi, vastaanottaa palveluntarjoajan verkosta 

tulevat reitityspyynnöt. Puhelusta saatuihin tietoihin (DN, CLID, CED ja valinnaisesti 
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tietokannasta haetut tulokset) perustuen suoritetaan reititysskripti, jolla valitaan oikea 

CICM, jolle reitityspyyntö lähetetään. Kuvassa 6 on esiteltynä kuinka yksittäinen NAM 

siirtää reitityspyynnöt mille tahansa useista CICM:eista. /23, s. 26./ 

Kuva 6. Kaksisäikeinen arkkitehtuuri. /23, s. 27/ 

 

7.2.7 Customer Intelligent Content Manager (CICM) 

NAM-järjestelmään yhdistetyistä ICM-ohjelmistoista käytetään nimitystä Customer ICM tai 

CICM. Usein CICM-lyhenteellä viitataan yhden tietokoneen hallinnoimaan useamman 

asiakkaan ICM-järjestelmään, joita voi ICM:n koosta riippuen olla yhteensä jopa 25. /24, s. 

19/ Yksittäinen CICM-alusta voi sisältää useita ICM-ohjelmiston instansseja; jokainen 

instanssi voi palvella yhtä tai useampaa asiakasta. CICM on yhteydessä asiakkaan 

palvelukeskuksessa sijaitsevaan laitteistoon kuten ACD:t, PBX:t ja VRU-järjestelmät. Siten 

CICM voi käyttää reaaliaikaista puhelu- ja agenttidataa tehdessään reitityspäätöksiä. /23, 

s. 26./ Yleensä CICM muodostuu useammasta ohjelmisto-osasta kuten CallRouter, 

Logger, rajapintayhdyskäytävä (PG) ja hallintatyöasema (AW). Yhdellä tietokoneella 

voidaan suorittaa joko yksittäisen CICM:n useampaa komponenttia tai useamman CICM:n 

yhtä osaa. /23, s. 53./ 

 

 

CallRouter 
CallRouter sisältää puhelujen reitityslogiikan ja sitä ajetaan jokaisessa NAM- ja CICM-

järjestelmässä. Ohjelman tehtävänä on vastaanottaa reitityspyyntöjä, käsitellä ne 

tarvittavan reititysskriptin avulla ja palauttaa tieto kohteen osoitteesta NIC:lle (Network 

Interface Controller) tai PG:lle (Peripheral Gateway). CallRouter voi käyttää reaaliaikaista 

puhelujen käsittelyä ja agenttien statusdataa tehdessään reitityspäätöksiä. /23, s. 54-55./ 
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Logger 
Logger-ohjelmisto ylläpitää tietokantaa, joka sisältää asiakkaiden yhteydenottoihin, 

puhelujen käsittelyyn, suunnitteluun ja suorituskykyyn liittyvän datan. Logger-prosessia 

suoritetaan jokaisessa NAM- ja CICM-järjestelmässä. Tietokantaan tallennetaan kaikki 

ACD- eli automaattisesta puhelunvälitysjärjestelmästä, julkisesta puhelinverkosta sekä 

CallRouterin suorittamista reitityspäätöksistä kerätty tieto. /23, s. 54-55./ 

 

 

Network Interface Controller (NIC) 
Network Interface Controller -ohjelmisto toimii NAM-järjestelmän ja operaattorin älyverkon 

välillä. NIC vastaanottaa reitityspyynnöt verkosta ja välittää ne oikealle CallRouterille 

käsiteltäväksi. CICM käyttää erityistä INCRP NIC-ohjelmaa reitityspyyntöjen vastaanottoon 

ja palautukseen NAM:lle. Ohjelma reitittää puhelut Intelligent Network Call Routing 

Protocol (INCRP) -protokollan avulla. /23, s. 54-55./ 

 
 
Peripheral Gateway (PG) 
Peripheral Gateway -palvelin on eräänlainen reuna- tai rajapintayhdyskäytävä, joka 

palvelee välittäjänä CICM:n ja tärkeimpien sovelluskohtaisten käyttöliittymien rajapinnassa. 

PG tarkkailee reaaliaikaisesti agenttien tiloja, laskee ja tilastoi puhelujen käsittelyn 

tehokkuutta sekä välittää kyseessä olevat tapahtumat ja tilatiedot keskustietokantaan. PG 

seuraa tapahtumia sekä agenttitasolla että yksittäisellä puhelutasolla, joka varmistaa 

tarkimmat mahdolliset reitityspäätökset. /23, s. 56/ 

 

 

Administrative Workstation (AW) 
Hallintatyöasema (Admin Workstation, AW) toimii käyttöliittymänä NAM- ja ICM-

ohjelmistoihin ja sen avulla voidaan mm. tarkkailla puhelujen reitityksiä ja käsittelyä, luoda 

ja muokata reititysskriptejä, monitoroida CICM-palvelimia sekä määritellä raportteja. 

Hallintatyöasemana on PC-tietokone, jossa ajetaan ICM-ohjelmistoa. Operaattorilla on 

oma hallintasovelluksensa sekä NAM- että CICM-järjestelmiä varten, mutta ne voivat 

sijaita samalla työasemalla. Asiakkaalla voi olla käytössään joko rajoitettu AW (Limited 

AW) tai perus-AW (Standard AW). Rajoitetulla hallintatyöasemalla voidaan käsitellä vain 

yhden tietyn CICM:llä sijaitsevan instanssin dataa. Standardilla versiolla voidaan hallita 

kokonaista ICM:ää. Näiden lisäksi operaattori voi erikseen määritellä tietyt työkalut 

asiakkaan käyttöön. /23, s. 57–58, 138–140./ 

 

 

Computer Telephony Integration Object Server (CTI OS) 
Cisco CTI Object Server -ohjelmisto tarjoaa oliopohjaisen käyttöliittymän CTI Server -

palvelimelle. CTI OS mahdollistaa sovelluskehittäjille mahdollisuuden tuottaa räätälöityjä 
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puhelinohjelmistoja (softphone), sovellusikkunoita ja muita integroituja sovelluksia, jotka 

voivat hyödyntää CTI Server -palvelinta. Ohjelmointiliittymän lisäksi CTI OS sisältää 

toimivan puhelinsovelluksen agenteille sekä oman sovelluksen yhteyskeskuksen valvojille 

(ts. esimiehille), jotka voivat ohjelman avulla tarkkailla agenttien toimintaa. /23, s. 136./ 

 

7.3 Käyttöliittymät 

Cisco UCC:ssä on agenttikäyttöliittymälle neljä eri toteutustapaa: Cisco Agent Desktop, 

Cisco Toolkit Desktop, Embedded CRM Desktop ja Unified IP Phone Agent. Hallinta ja 

monitorointi taas voidaan toteuttaa joko Toolkit Desktopin tai Cisco Supervisor Desktopin 

avulla. Agenttien käyttämä työpöytäsovellus on oleellinen osa UCC-järjestelmää. Tämän 

ohjelman avulla agentti hallitsee tilatietojaan (sisäänkirjautuminen, uloskirjautuminen, 

valmiina olo, ei-valmiina olo ja puhelun päättäminen) sekä puheluja (soittaminen, 

vastaaminen, uudelleen soitto, pito, vapautus, siirto ja neuvottelu). Näiden pakollisten 

ominaisuuksien lisäksi sovellus voi tarjota muita lisäominaisuuksia, joista on contact 

centerissä hyötyä. /18, s. 149./ 

 

UCC-järjestelmässä agenttisovelluksia on olemassa seuraavat viisi päätyyppiä: 

• Cisco Agent Desktop (CAD) – Räätälöity ohjelmistopaketti, jossa ovat agenttien 

ja ylläpitäjien/esimiehien työpöytäsovellukset. 

• Cisco Unified IP Phone Agent – Ciscon toteuttama, suoraan ip-puhelimessa 

toimiva agenttisovellus. 

• CTI OS Toolkit – Kehitysympäristö, jolla agentti- ja ylläpitosovelluksia voidaan 

toteuttaa. Mahdollistaa myös niiden muokattavuuden sekä integroinnin muiden 

sovellusten, asiakastietokantojen ja asiakkuudenhallintasovellusten (Customer 

Relationships Management, CRM) kanssa. 

• Kumppanisovellukset – Cisco Technology Partners -ohjelman kautta luodut 

räätälöidyt agenttisovellukset. Tässä dokumentissa nämä jätetään käsittelemättä. 

• Esipaketoidut CRM-integraatiosovellukset – Cisco Unified CRM Technology 

Partners -ohjelman kautta luodut CRM-integraatiot. Tässä dokumentissa nämä 

jätetään käsittelemättä. /18, s. 149./ 

 

 

UCC-järjestelmässä agenttisovellus ei ole kiinteästi assosioitu tiettyyn agenttiin tai IP-

puhelinlaitteeseen. Agentit ja puhelimet (kohdelaiteet) on konfiguroitu UCC-järjestelmän 

sisällä ja liitetty tiettyyn CallManager-klusteriin. Agentin kirjautuessa työpöytäsovellukseen 

häneltä pyydetään käyttäjätunnus (agentti-ID), mahdollisesti salasana sekä käytettävän 

puhelinlaitteen tunnus. Tässä vaiheessa agentti-ID, puhelinlaite sekä laitteiston IP-osoite 

voidaan dynaamisesti liittää toisiinsa. Liitos puretaan, kun agentti kirjautuu ulos 

järjestelmästä. Menetelmä mahdollistaa agentin työskentelyn millä tahansa työasemalla. 

/18, s. 149./ 
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7.3.1 Cisco Agent Desktop -ohjelmistot 

Cisco Agent Desktop (CAD) -nimikkeellä viitataan sekä yksittäiseen sovellukseen että 

ohjelmistopakettiin, joka sisältää tarvittavat työpöytäsovellukset ja palvelut. Pakettiin 

kuuluvat sovellukset ovat Cisco Agent Desktop, Unified IP Phone Agent, Cisco Supervisor 

Desktop ja Cisco Desktop Administrator. Cisco Agent Desktop -sovellusta ajetaan agentin 

PC-koneessa ja se toimii yhdessä joko IP-puhelinlaitteen tai Cisco IP Communicator -

softapuhelimen kanssa. Vaihtoehtoinen Unified IP Phone Agent taas toimii IP-puhelimessa 

palveluna eikä vaadi agentilta PC-laitteistoa. /18, s. 151./ 

 

Koska CAD on paketoitu tuote, se sisältää laajan valikoiman contact center -ympäristölle 

suunniteltuja ominaisuuksia. Työnkulun automatiikka (workflow automation) mahdollistaa 

agenttiympäristön muokkauksen ja sen miten CAD kyseiseen ympäristöön liittyy. 

Automatiikan avulla tietojenkäsittelytapahtumia voidaan ajastaa puheluihin perustuen 

(esimerkiksi tietojen siirto kolmannen osapuolen sovellukseen vastattaessa tai sähköpostin 

lähetys tapahtuman keskeytyessä). /18, s. 151./ 

 

Vaikkakin CTI OS API -ohjelmointirajapinta on sovelluskehityksen kannalta joustavampi, 

suurin ero CAD:n ja CTI OS:n välillä on siinä, että CAD tarjoaa seuraavat ominaisuudet: 

• Valintainen tallennus (on-demand recording) – Esimies tai valvoja (ja tarvittaessa 

myös agentti) voi tallentaa asiakaspuhelun myöhempää tarkastelua varten. CTI 

OS -käyttäjien täytyy tukeutua kolmannen osapuolen tallennusohjelmistoon. 

• Unified IP Phone Agent -palvelu – Tämän avulla agentit, jotka käyttävät ip-

puhelimia yhdessä XML-palvelujen kanssa voivat sisäänkirjautua ja suorittaa 

suurimman osan työpöytäsovelluksen toiminnoista suoraan omasta 

puhelimestaan. CTI OS ei tue tällaista palvelua. 

• Huomaamaton tarkkailu (silent monitoring) – Valvoja voi kuunnella agentin 

keskusteluja asiakkaiden kanssa ilman, että kumpikaan puhujista sitä huomaa. 

Monitorointi toteutetaan joko yhden tai useamman VoIP-tarkkailupalvelimen tai 

agentin työpäätteeseen asennetun erityisen ohjelmamodulin avulla. 

Palvelinperustainen tarkkailu toimii sekä työpöytäsovelluksen että IP Phone Agent 

-palvelun kanssa, kun taas ohjelmamodulin avulla voidaan kuunnella vain 

työpöytäsovellusta käytettäessä. CTI OS mahdollistaa monitoroinnin agentin 

PC:ltä, mutta ei siis Unified IP Phone Agentista. /18, s. 151./ 

 

 

CAD-työpöytäsovellukset ja CTI OS -sovellukset eivät voi kommunikoida keskenään. /18, 

s. 151./ Kuvassa 7 on esimerkki UCC-järjestelmässä käytettävistä eri verkkoelementeistä. 
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puhelunhallinan (vastaaminen, vapautus, pito, palautus, siirto, neuvottelu ja soittaminen). 

 

Kuva 7. UCC-järjestelmän peruslaitteistoja ja -sovelluksia. /18, s. 152/ 

 

 

Järjestelmän käyttäjien (agentit, esimiehet ja ylläpito) hallittavissa olevia verkkoelementtejä 

kuvassa ovat: 

• IP-puhelimet (IP Phone) – Puhelimessa suoritettava IP Phone Agent -sovellus, 

jonka avulla agentit voivat hallita tilatietojaan ja puheluja suoraan puhelimesta, 

ilman PC:tä. 

• Agenttipääte (Agent PC) – Puheluja ja tilatietoja hallitaan PC:ssä suoritettavalla 

Cisco Agent Desktop -työpöytäsovelluksella. IP-puhelimen tilalla voidaan käyttää 

myös Cisco IP Communicator 

-ohjelmistopuhelinta. 

• Esimiespääte (Supervisor PC) – Esimiesten/valvojien käyttämä kone, jossa 

ajettavalla Cisco Supervisor Desktopilla hallitaan ja valvotaan agentteja. 

• Ylläpitopääte (Administrator PC) – Järjestelmän ylläpitoon käytetty pääte. /18, s. 

152./ 

 

7.3.2 Cisco Agent Desktop 

Cisco Agent Desktop (CAD) on Windows-pohjainen työpöytäsovellus, jolla agentti suorittaa 

tilanvaihdot (sisään- ja uloskirjautuminen, valmiina ja ei-valmiina olo, taustatyö) ja 
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intoja kuten 

ti. 

isco Agent Desktop tarjoaa käyttöliittymäpalvelut PC:tä käyttäville contact center -

anager 

n- ja 

itus, 

t 

ä 

7.3.3 Cisco Supervisor Desktop 

 (CSD) on Windows-pohjainen työpöytäsovellus, jonka avulla 

 

 

in 

CAD vaatii joko Cisco Unified IP-puhelimen tai Cisco IP Communicator -

ohjelmistopuhelimen (”softapuhelimen”). Mukana voi olla myös muita toim

integroitu keskusteluohjelmisto (chat), puhelun nauhoitus sekä työnkulun automatisoin

Kuvassa 8 on Cisco Agent Desktop -työpöytäsovelluksen perusnäkymä. /18, s. 27./ 

Kuva 8. Cisco Agent Desktop -työpöytäsovellus. /18, s. 27/ 

 

 

C

agenteille. Sitä voidaan käyttää IP-puhelinlaitteilla (mikä tahansa puhelin, jota CallM

tukee ja joka käyttää SCCP-signalointiprotokollaa) tai Cisco IP Communicator -

puhelinohjelmistolla. CAD:n avulla agentti voi suorittaa perustoimintoja kuten sisää

uloskirjautuminen, tilatietojen vaihto, puhelujen vastaanotto ja puhelunhallinta. Näiden 

lisäksi se tarjoaa myös kehittyneempiä toimintoja, joita ovat mm. puhelu- ja 

tilatietohistorian tallennus, työkulun (workflow) automatisointi, puhelun nauho

reaaliaikainen raporttien katselu ja tekstipohjainen keskustelu. Työnkulun toiminno

voidaan Cisco Agent Desktopissa konfiguroida ja määrätä agenteille ryhmittäin. Näm

toimet sisältävät automatisoituja tehtäviä, jotka suoritetaan tiettyjen tapahtumien 

yhteydessä ja ne mahdollistavat CAD:n muokkauksen contact centerin tarpeita 

vastaavaksi sekä integroimisen muihin tietojärjestelmiin. /18, s. 152./ 

 

Cisco Supervisor Desktop

valvoja/esimies voi seurata ja hallita agentin tilatietoja, valvoa palvelukeskuksen 

statistiikkaa, tarkkailla agentteja huomaamattomasti, osallistua eli puuttua agentin

puheluun, siepata sen ja käynnistää puhelun nauhoituksen. CSD voi suorittaa näitä

toimenpiteitä ainoastaan agenteille, jotka käyttävät CAD:ia tai IPPA:aa. CSD on täys
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oja 

isesti 

i 

un Cisco Supervisor Desktop on asennetaan, samalla asennetaan myös Cisco Agent 

in, 

olloin 

3./ 

7.3.4 Cisco Desktop Administrator 

n avulla ylläpitäjä voi muokata ja ylläpitää CAD-palvelujen, 

ia 

7.3.5 Unified IP Phone Agent 

t (Unified IPPA) on käyttöliittymä contact center -agenteille, joilla ei 

 

man 

genttien 

 ja 

CAD:sta erillään oleva sovellus ja puheluihin puuttuminen ja sieppaus vaativat, että valv

on kirjautuneena CAD:iin. /18, s. 28./ Cisco Supervisor Desktop tarjoaa esimiehelle 

graafisen näkymän johtamaansa agenttiryhmään. Esimiehet voivat katsoa reaaliaika

ryhmänsä agenttien tietoja sekä toimia vuorovaikutteisesti heidän kanssaan. Valvoja voi 

valita tietyn agentin ja vaihtaa tämän olotilaa, tarkastella agentin erityistietoja, tarkkailla ta

äänittää puheluja huomaamattomasti, osallistua puheluun tai siepata sen itselleen, 

keskustella agentin kanssa tai avata websivun agentin näytölle. /18, s. 153./ 

 

K

Desktop -instanssi. Cisco Agent Desktop mahdollistaa valvojalle osallistumisen puheluih

niiden sieppaamisen itselleen sekä tilastotietojen saamisen taitoryhmistä (skill groups). 

Supervisor Work Flow -moduuli ts. valvojan työnkulkua määrittelevä ohjelmiston osa 

mahdollistaa konfiguroitavat toiminteet, jotka toteutetaan contact centerissä tiettyjen 

tapahtumien yhteydessä. Esimerkiksi valvojan työnkulkuun voidaan asettaa toiminto j

aina, kun yli kymmenen puhelua on jonossa tietylle taitoryhmälle, annetaan äänimerkki ja 

kyseisen taitoryhmän nimi korostetaan punaisella valvojan näytöllä. Tämä moduuli siis 

mahdollistaa CAD-asennuksen räätälöinnin contact centerin tarpeen mukaan. /18, s. 15

 

Cisco Desktop Administratori

Cisco Supervisor Desktopin ja Agent Desktopin asetuksia. Yksittäiset, agentteja ja valvoj

sisältävät työnkulun ryhmät voidaan konfiguroida erikseen ja näin tarjota niille jokaiselle 

tarvittavat toiminnallisuudet. /18, s. 153./ 

 

Unified IP Phone Agen

ole PC:tä tai jotka valitsevat käyttävänsä CC-järjestelmää kokonaan IP-puhelimestaan – se

ei siis vaadi erillistä työpöytäohjelmistoa. Se on toteutettu IP-puhelimessa toimivana XML-

kielisenä sovelluksena, jonka avulla IP-puhelinta voidaan käyttää tavallisena puhelimena 

sekä käyttöliittymänä CAD-palveluihin. Sovellus toimii IP-puhelimen ruudulla ja sitä 

ohjataan puhelimen näppäimillä. XML-sovellus hallitsee agentin tilatietoja, kun taas 

puhelunhallinta hoidetaan puhelimen näppäinten avulla. Käyttöliittymä sisältää suurim

osan Cisco Agent Desktopin ominaisuuksista, poislukien agenttien reaaliaikaisen 

raporttinäkymän, keskustelun (chat), web-selaimen, Cisco IP Communicatorin ja a

työnkulun seurannan. IPPA sisältää myös CAD:n sisältämiä edistyneitä ominaisuuksia 

kuten agentin huomaamattoman tarkkailun, puhelujen nauhoituksen, ponnahdusikkunat

call centerin tilastotiedot. /18, s. 28, 154-155./ 
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7.3.6 Embedded CRM Desktop 

Embedded Customer Relationship Management (CRM) -ohjelmistoissa eli asiakkuuden 

hallintaan tarkoitetuissa sovelluksissa on sisällytettynä agenttien tilatietojen ja puhelujen 

hallinta. CRM-ohjelmistojen vaatimuksena on, että agentit käyttävät joko Cisco Unified IP-

puhelinta tai IP Communicator -ohjelmistopuhelinta. /18, s. 28./ 

 

7.3.7 Cisco Toolkit Desktop 

Cisco Toolkit Desktop -sovellukset ovat CTI Toolkit -kehitysympäristön avulla luotuja, 

räätälöityjä agenttisovelluksia. CTI Toolkit on ohjelmistokehitykseen tarkoitettu 

työkaluohjelmisto, jonka avulla tuotetaan yhdessä CTI Object Serverin (CTI OS) kanssa 

toimivia agenttisovelluksia. Näillä sovelluksilla voidaan hallita agenttien tilatietoja sekä 

puheluja samaan tapaan kuin CAD:llakin. Lisäksi Cisco CTI Toolkitillä nämä ominaisuudet 

voidaan lisätä jo olemassa oleviin sovelluksiin. Cisco Toolkit Deskop -sovellusten 

vaatimuksena on, että agenteilla on käytössään Cisco Unified IP-puhelin tai IP 

Communicator -ohjelmistopuhelin. /18, s. 27–28./ 

 

Cisco Toolkit Desktop voi sisältää esimiehille tarkoitettuja ominaisuuksia samassa 

ohjelmistossa, jolla suoritetaan agenttitoimintoja. Esimiestoiminnot mahdollistavat 

esimiehelle agentin tilatietojen valvonnan ja hallinnan, call centerin tilastotietojen 

tarkkailun, agenttien huomaamattoman tarkkailun, agentin puheluihin osallistumisen ja 

niiden sieppamisen sekä puhelujen tallentamisen. Toisaalta, tällaista toolkit-sovellusta 

käyttävät esimiehet voivat suorittaa em. toimenpiteitä vain vastaavaa ohjelmistoa 

käyttäville agenteille. /18, s. 28./ 
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8 YHTEENVETO 

Syksyllä 2005 olin valitsemassa aihetta tutkintotyölleni, ja tiedustelin Elisa Oyj:ssä töissä 

ollessani mahdollisuuksia tutustua VoIP:iin. Asiakaspalvelussa käyttämäni Unified Elisa 

Contact Center (nykyisin Sentteri) perustuu VoIP-tekniikkaan ja ajattelin, että jokin 

järjestelmään liittyvä työ olisi sopiva ja mielenkiintoinen. Järjestelmän suunnittelu, kehitys 

ja ylläpito on Elisalla keskitetty Helsinkiin, jossa kävinkin muutaman kerran 

suunnittelupalavereissa. Alun perin työn tavoitteena oli koostaa UECC-järjestelmästä 

jonkinlainen yhtenäinen tietopaketti Elisan käyttöön, hyödyntäen jo olemassa olevaa, mutta 

hajanaista yrityksen sisäistä dokumentaatiota. Tämän lisäksi työhön sisältyisi tutkimus, 

jonka tarkoituksena oli selvittää muun muassa kuinka paljon dataa agenttikäyttöliittymän ja 

muun järjestelmän välillä liikkuu puhelujen aikana ja minkä verran taattua 

tietoliikennekaistaa tarvitaan. 

 

Alkuperäiset suunnitelmat kuitenkin muuttuivat. Koska järjestelmä ja sen toiminta eivät 

olleet itselleni ennestään tuttuja, oli työn sisällön rajaaminen vaikeaa. Yrityksen asettamat 

tavoitteet ja toiveet työn sisällöstä kasvoivat itselleni liian suuriksi. Saamieni dokumenttien 

pohjalta oli vaikea työstää yhtenäistä kokonaisuutta ja tutkimuksen tekeminen tuntui 

mahdottomalta ilman, että ensin selvittäisin järjestelmän perusteet. Yhteistyö Elisan 

kanssa lopulta hiipui ja päätin tehdä työni itsenäisesti. Tutkintotyön aiheen rajaus siis 

epäonnistui: suunniteltu laajuus ja aiheen tekninen taso olivat liikaa käsiteltäväksi yhdessä 

työssä. Olin kuitenkin käyttänyt runsaasti aikaa taustatyöhön ja tietojen etsintään, joten 

aiheesta luopuminen ei tuntunut mielekkäältä. Päätin siis jatkaa ja esitellä Cisco UCC:n 

rakennetta Cisco Systemsin yleisiin teknisiin dokumentteihin perustuen. Mukaan otin myös 

operaattoritasoisissa ratkaisuissa tarvittavia elementtejä, joita esimerkiksi Elisan UECC-

ratkaisussa käytetään. 

 

Tutkintotyön alkuperäisiä tavoitteita ei saavutettu, mutta asettamani uudet tavoitteet 

täyttyivät mielestäni suurimmaksi osaksi. Työn avulla VoIP:sta ja siihen liittyvästä 

tekniikasta saa peruskäsityksen, vaikka aiheen laajuuden vuoksi tietomäärää täytyikin 

rajata. VoIP:iin liittyvänä käytännön sovelluksena oleva Cisco UCC -järjestelmä on yksi 

esimerkki tekniikan hyödyntämisestä. Nykyisin yritykset perustavat suuria, jopa satoja 

työtekijöitä käsittäviä, yhteyskeskuksia asiakkaitaan palvelemaan. Tutkintotyö antaa kuvan 

siitä, millaisen palvelin- ja palveluryppään päälle tällainen contact center -järjestelmä 

rakentuu. Työssä on pyritty kuvaamaan eri komponenttien toimintaa ja tehtäviä, mutta 

toisaalta niiden suuri määrä hankaloittaa kokonaisuuden hahmottamista. 

 

Vaikka tutkintotyö ei edennytkään toiveiden mukaan ja lopputulos eroaa siitä mitä alun 

perin oli suunnitelmissa, jäivät VoIP-tekniikka ja sen hyödyntäminen kiinnostamaan. Jos 

tulevaisuudessa tarjoutuisi mahdollisuus perehtyä VoIP:iin tarkemmin esimerkiksi 

työtehtävien kautta, voisin tätä työtä käyttää perusteiden kertaukseen. 
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