
Koppla samman flera PMS system till en och 
samma växel 

Det har tidigare varit omöjligt att koppla flera PMS 
system till en och samma Alcatel-Lucent Enterprise 
växel. SourceTech Tellus Extend löser detta 
problem genom att installeras mellan växeln och 
PMS systemet och skickar sedan trafiken till rätt 
destination genom att använda nummeranalys.  

Lösningen består av två delar, en server och en 
eller flera klienter. Servern är kopplad till 
telefonväxeln och växeln tror att det är ett PMS 
system som den är kopplad till.  

PMS systemet kopplas däremot upp mot Extend 
klienten som beter sig som en telefonväxel. Detta 
gör att vi kan gå runt problematiken.  

Extend servern är utrustad med en nummerplan 
för att bestämma var meddelanden från växeln ska 
levereras. Detta är lätt att ställa in i 
konfigurationen. Både servern och klienten ställs in 
på samma ställe vilket gör det enkelt att 
administrera.

Extend
Klient + Server



Extend Server 
Serverapplikationen är en Windows-tjänst som 
emulerar ett PMS system. Den kommunicerar med 
växeln via TCP/IP och har en inbyggd buffer som 
gör att ingen information går förlorad; den sparas 
även om datorn startas om. Extend Servern är 
placerad mellan växeln och en eller flera Extend 
Klienter beroende på hur många PMS system som 
behöver kommunicera med växeln.  

Extend Klient 
Extend Klienten är också en Windows tjänst men 
den placeras mellan Extend Servern och PMS 
systemet. Precis som serverapplikationen så har 
klienten en buffer som gör att ingen information 
går förlorad; den sparas även om datorn startas 
om. Man behöver en Extend Klient per PMS system. 

Protokollomvandlare 
Extend klienten kan konvertera protokoll från  
åttasiffrig till femsiffrig nummerlängd i 
applikationer som inte har stöd för åttasiffrig 
nummerlängd. Den kan även översätta 
telefonnummer mellan telefonväxeln och PMS 
systemet för att skapa en virtuell nummerplan. 
Denna funktion gör det möjligt att ha samma 
telefonnummer till, till exempel, room service på 
alla hotell som är anslutna till samma telefonväxel. 
Extend Klienten kan även konvertera FIAS till AHL 
åt båda håll. 

Ett till ett förhållande 
När SourceTech Extend används tillsammans med 
ett PMS system som använder FIAS protokollet från 
Oracle kan man eliminera kostnader på den 
hårdvara och installation som krävs för att få 
kopplingen mellan växeln (AHL) och PMS systemet 
(V24) att fungera. 

IP Network

AHLTCP

Extend Server and Client are all
running as Windows services

Ett exempel som demonstrerar en Extend lösning med tre olika PMS system; Ett PMS system med AHL 
protokoll, ett PMS system med FIAS protokoll och ett system som ligger på samma maskin som Extend 
Klienten.



SourceTech Extend med Docker 

Det här är Docker 
Docker gör det möjligt att paketera och köra en 
applikation i en säker och isolerad miljö som kallas 
för en container. I och med detta kan många 
containers köras samtidigt i en enda maskin och 
på grund av att man inte behöver ha en hypervisor 
i containers så tar de nästan ingen plats till skillnad 
från att använda virtuella maskiner. Läs mer om 
docker här. 

Fördelar med Docker  
Genom att använda SourceTech Extend i en 
Dockermiljö skapar många fördelar. Nertiden för 
installation och uppdateringar blir minimal om 
man jämför detta med en traditionell installation. 
Kostnaderna går även ner i och med att behovet av 
hårdvara försvinner. Docker lösningen följer 
dessutom med utan kostnad i Microsoft Windows 
Server 2019. Man sparar även in en hel del tid som 
annars går åt installation och administration som 
nu kan vara centraliserad i molnet.  
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https://docs.docker.com/engine/docker-overview/
https://docs.docker.com/engine/docker-overview/


Specifikationer

Hardware 

CPU:  
Memory: 
Disk: 
Network: 
Graphics: 

Prerequisites Server 

Microsoft Windows 10 or 
Server 2008 -2019 
.NET Framework 4.7 
Microsoft Message Queuing 

 Minimum 

Intel Pentium 2 GHz or 
equivalent 
2 GB Ram 
8 GB available 
Ethernet IPv4 100 | 1000 Mb/s 
Not applicable 

Prerequisites Client 

Microsoft Windows 10 or 
Server 2008 -2019 
.NET Framework 4.7 
Microsoft Message Queuing 

Software 

Extend Server 
Extend Client
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